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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;

• bevara och förvalta föreningens fasta egen-
dom.”
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Kära vänner!
Snart, snart är det vår igen och 

många börjar återvända till Est-
land. Det har varit en underlig vin-
ter, åtminstone här i Mellansverige. 
Det har varit regn, blåst och snö 
och kallt och ibland varmt. Vissa 
veckor kunde det skifta från en dag 
till en annan. Men vi hoppas vädret 
stabiliserar sig till våren och som-
maren.

I år är det 75 år sedan den stora 
flykten från Estlands svenskbygder. 
Och naturligtvis även från Estland i 
övrigt. Många var de svenskar och 
ester som flydde över Östersjön 
för att finna frihet i Sverige. I Sve-
rige försökte man placera estlands-
svenskarna ute i landet och inte i 
storstäderna. Men ändå hamnade 
de flesta runt omkring Stockholm. 
Men även i Eskilstuna, Norrköping 
och Torshälla slog många estlands-
svenskar ner sina bopålar.

Jämfört med dagens flyktingar 
så hade estlandssvenskarna fördel 
av att de redan förstod och kunde 
tala språket. Sverige behövde ar-
betskraft och de flesta fick arbete 
omedelbart. En del fick hjälp med 
lån så de kunde köpa sig en liten 
lantgård och bedriva jordbruk, vil-
ket var vad de gjort hemma i Est-
land. En del valde att bosätta sig på 
Sveriges kuster och fortsatte med 
fisket som de gjort innan flykten. 
I stort sett behandlades estlands-
svenska flyktingar bra men visst 
fanns det en viss tveksamhet bland 
svenskarna också. Men med tiden 
fick estlandssvenskarna rykte om 
sig att vara ett arbetsamt och duk-
tigt folk och snart hade de inlem-
mats i det svenska samhället.

I år vill vi uppmärksamma att 
det är 75 år sedan flykten och vi tar 
gärna emot berättelser om hur den 
första tiden i Sverige var och hur ni 
upplevde mottagandet här. 

Hemvändarveckan 2019
Hemvändarveckan börjar ta form 

nu och ett definitivt program för 
veckan kommer i nästa nummer av 
Medlemsbladet men boka redan nu 
in veckan 6-13 juli!

Kaféafton
Som jag skrev i förra numret av tid-
ningen kommer vi att delta i något 
som kallas Kaféafton eller Öppet 
kafé i Nuckö. 

Vår anmälan att delta i detta har 
mottagits mycket gott i Nuckö och 
man har till och med flyttat datumet 
så att det ska passa oss. Tidigare 
var det meningen att det skulle gå 
av stapeln samma lördag som vi 
har vår strandfest, men nu har man 
flyttat det till lördagen efter vår 
Hemvändarvecka, alltså den 13:e 
juli. Passa på att åka runt till olika 
gårdar och lär känna folket i byarna 
samt se vad de kan bjuda på. Många 
talar svenska eller engelska så det 
ska inte vara något problem med 
språket.

Vi kommer att meddela så snart 
vi kan vilka gårdar som deltar och 
vilka tider man kan åka dit. På 
Mickogården kommer vi att erbju-
da kaffe med tilltugg, försäljning av 
hantverk av medlemmar samt even-
tuellt försäljning av andra varor. 
Vill du vara med och hjälpa till den 
dagen på Mickogården så hör av dig 
till styrelsen!

Funktionärsträff
I december hade vi en träff för våra 
frivilliga funktionärer i arbetsgrup-
per och kommittéer. Anslutningen 
var god och det var en mycket trev-
lig stämning hela kvällen. Maja 
Granberg och Linnéa Sönnert Gran-
berg bor i Strängnäs på Boviera och 
där hade de bokat en lokal där vi 
kunde ha vår fest. Direkt utanför lo-
kalen fanns det exotiska växter och 
det kändes som man var utomlands. 
Mycket trevlig miljö att hålla fest 
i måste jag säga. Vi bjöds på ris-
grynsgröt och smörgås med skinka 
samt kaffe och kaka. Det var vår ut-

märkta Evenemangskommitté som 
stod som värdar och anordnare och 
kvällen blev väldigt lyckad. Själv 
bidrog jag med en inte alltför upp-
skattad frågesport. Den var i svå-
raste laget tyckte de flesta men ändå 
lyckades vinnarna lösa de flesta frå-
gorna. Vinnare blev Göte Brunberg 
och Hans Ekman.

Utan dessa ideellt arbetande 
människor skulle inte föreningen 
fungera, så att bjuda på något lite 
varje år för att visa vår uppskattning 
är det minsta vi kan göra. Men alla 
ni som ställer upp i kommittéerna 
och arbetsgrupperna skall veta och 
känna att ert arbete är mycket upp-
skattat!

Om det finns fler där ute som 
vill hjälpa till så tar vi gärna emot 
er! Säg bara till styrelsen om ni 
kan tänka er att hjälpa till med nå-
got så är vi väldigt tacksamma. En 
förening kan inte bara bestå av en 
styrelse utan fler behövs som kan 
träda in där det behövs extra folk. 
Annars kommer föreningen att tyna 
bort då en ensam styrelse inte orkar 
dra hela lasset.

Tillsammans kan vi se till att för-
eningen överlever många år till och 
om fler ställer upp så blir det  lätt-
are för alla. Du kanske inte behöver 
göra särskilt stor insats men många 
bäckar små blir till en å, som vi vet.

Vi ser fram emot den kommande 
våren och sommaren och hoppas på 
fler deltagare i vår verksamhet.

Ett stort tack till alla som lämnat 
gåvor till Mickogården och huma-
nitär hjälp! Tack för er generositet!

Vi ses på årsmötet!
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Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö
Göte Brunberg

Befolkningsutvecklingen
Trenden med en ständigt minskan-
de befolkning i Läänemaa fortsatte 
även under 2018, men i lägre takt 
än 2016. Invånarantalet i Läänemaa 
var vid årets slut 21 028 personer, 
en minskning med 146 personer. I 
Hapsal var invånarantalet 13 430 
(-86), Lääne-Nigula 7 238 (-14) och 
Ormsö 419 (-6) personer.

Tabellen nedan visar invånar-
antalet per by i Nuckö delkommun 
den 1 januari 2018 och 2019 och 
förändringen under 2018. Man kan 
konstatera att Nuckö tyvärr står för 
en stor del av befolkningsminsk-
ningen med 14 personer i Lääne Ni-
gula kommun.
By 2018 2019 +/-
Bergsby 16 15 -1
Birkas 189 196 +7
Derhamn 24 25 +1
Dirslätt 20 16 -4
Enby 26 26 0
Gambyn 18 18 0
Gutanäs 16 16 0
Harga 46 43 -3
Hosby 23 25 +2
Höbring 8 8 0
Klottorp 15 15 0
Lyckholm 18 19 +1
Odensholm 5 6 +1
Pasklep 102 94 -8
Persåker 30 29 -1
Rickul 21 20 -1
Roslep 23 23 0
Skåtanäs 28 30 +2
Spithamn 17 14 -3
Sutlep 111 112 +1
Tällnäs 12 11 -1
Ölbäck 35 32 -3
Österby 51 53 +2
Utan by 3 0 -3
Totalt 857 846 -11

Det finns en viss osäkerhet i 
uppgifterna. Tidigare har man kun-
nat vara skriven i en kommun utan 
att ha en exakt adress. Detta krävs 
nu för att man skall komma med i 
befolkningsregistret och det är inte 
säkert att kommunen har kunnat 
komma i kontakt med alla sådana 
personer.

Solkraftpark i Klottorp
Solenergin fick förra året ett starkt 
uppsving i Estland därför att reger-
ingen beslutade att ge ett understöd 
under 12 år för varje producerad ki-
lowattimme (kWh). Det resulterade 
i att det förra året byggdes solkraft-
verk med en total kapacitet av 100 
megawatt (MW).

I Medlemsblad 2 2018 beskrevs 
att ett nystartat företag, Aulepa Päi-
kesepark OÜ, planerade att anlägga 
en solkraftpark på ett 6,85 ha stort 
markstycke i Klottorp (i närheten 
av Nömkülls gods). Ett problem 
var att markstycket var klassat som 
jordbruksmark i Nuckö delkom-
muns generalplan. Detta löste sig 
genom att en del av marken klas-
sades om till produktionsmark och 
Lääne-Nigula kommun gav i början 
av maj bygglov för projektet. 

Solkraftparken är nu färdig-
byggd och har fått användningstill-
stånd av delkommunen. Man väntar 
bara på vårsolen och skall använda 
tiden fram till dess till att trimma in 
anläggningen.

Solkraftparken kan leverera en 
maximal effekt av 400 kW. Man be-
räknar att årsproduktionen skall bli 
400-500 MWh. Jämfört med vind-
kraftparken i Dirslätt är siffrorna 
blygsamma: Den har en maximal 
effekt av 48 MW och levererar år-
ligen cirka 80 GWh, alltså siffror 
som är mer än 100 gånger högre än 
solkraftparkens.

Ändrad sophämtning
År 2004 trädde en avfallshante-
ringslag i kraft i Estland. Enligt 
denna åligger det lokalförvaltning-
arna att sluta avtal med ett företag 
som hämtar soporna inom förvalt-
ningens område.

För många år sedan slöt Nuckö 
kommun ett sophämtningsavtal 
med Ragn-Sells. År 2013 slöt Mart-
na, Nõva och dåvarande Lääne-
Nigula kommuner ett motsvarande 
avtal med ett annat företag, Eesti 
Keskkonnateenused. Detta företag 
har från den 1 februari fått uppdra-
get att sköta sophämtningen även i 
de nuvarande delkommunerna Kul-
lamaa och Nuckö, och därmed i 
hela Lääne-Nigula kommun. 

Du som är ägare till ett hus i 
Nuckö, som är bebott under någon 
del av året, måste sluta avtal med 
Eesti Keskkonnateenused om din 
sophämtning. Detta gäller oavsett 
om du tidigare har haft avtal med 
Ragn-Sells eller inte har haft någon 
sophämtning. Det är möjligt att dela 
sopkärl, men detta skall anmälas 
till delkommunen. Som sommar-
stugeägare kan du ansöka om att få 
befrielse från sophämtningen under 
vintermånaderna (november-april).

Instruktioner om hur du sluter 
avtalet, anmäler delat sopkärl och 
ansöker om befrielse från sophämt-
ning under vintern kommer att fin-
nas under ”Medlemssidor” på för-
eningens hemsida. 

Solkraftparken i Klottorp. I bakgrunden vindkraftverken i Dirslätt.
Foto: Lääne Elu
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Årsmöte 2019
Välkomna till årsmötet den 30 mars klockan 13.00.

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm.
T-banan till Rådmansgatan eller busslinje 2 till Tegnérgatan.

Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Föredrag av Jonathan Lindström, arkeolog och författare med 
rötter från Ormsö.

Han kommer att prata om sin senaste bok ”Biskopen och korstå-
get 1206” och också om Nuckö, Ormsö och Eiland, den tidigare 
kusten mellan Sutlep upp till Spithamn, under medeltid, 1500-tal.

Det blir också kaffe med smörgås, bordsvatten och kaka till själv-
kostnadspriset 100 kronor.

Varmt välkomna!

Lördag 6 juli
Strandfest på Ölbäckstranden. 

Söndag 7 juli
Gudstjänst i Rosleps kapell. 

Ungdomsträff på Ölbäckstranden. 

Gemensam middag på Roosta camping.

Måndag 8 juli
Resa till Tartu, 2 dagar. FULLBOKAD!

Tisdag 9 juli
Resan till Tartu.

Onsdag 10 juli
Vandring med Erik Johansson.

Torsdag 11 juli
Talko på Mickogården.

Grillafton på Mickogården.

Fredag 12 juli
Tovning på Mickogården. 

Lördag 13 juli
Vi deltar i Öppet kafé i Nuckö och visar upp 
Micko gården. 

Hemvändarveckan 2019
Årets Hemvändarvecka innehåller, liksom tidigare år, en hel del aktiviteter.

Välkomna!

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras. Fullständigt program kommer i nummer 2 av 
Medlemsbladet!
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Ekonomisk frihet
Estland innehar plats 15 bland 
världens länder i fråga om ekono-
misk frihet. På en skala 0-100 får 
man 76,6 poäng. Landet ha fallit 
tillbaka 2,2 enheter, delvis bero-
ende på Danske Bank och pen-
ningtvättskandalen. Bäst i klassen 
är Hong Kong, Singapore och Nya 
Zeeland, Sverige ligger på plats 18. 
Bland 44 europeiska länder innehar 
Estland plats 7.

Befolkningen ökar
Invånarantalet i Estland uppgick 
1 januari 2019 till 1 323 820 per-
soner, en ökning med 0,4 procent 
i jämförelse med samma tid 2018. 
Ökningen berodde på ökad invand-
ring. Antalet födda uppgick till 
14 270 och antalet döda till 15 670, 
ett negativt saldo på 1 400. Antalet 
inflyttade uppgick till 13 030 och 
utflyttade till 6 940, ett positivt sal-
do på 6 090. Ökade barnbidrag till 
mödrar som föder ett tredje barn har 
medfört att denna andel ökade med 
med 20 procent under året.

Estniska frihetskriget
uppmärksammas
100-års minnet av det estniska fri-
hetskriget har under vintern upp-
märksammats på ett flertal av slag-
fälten. Kriget inleddes hösten 1918 
då Ryssland snabbt intog stora delar 
av landet. Den estniska motoffensi-

ven gav resultat i januari 1919. För 
att uppmärksamma framgångarna 
har ett flertal historiska slag genom-
förts speciellt i södra Estland bland 
annat med pansartåg. Kriget avslu-
tades med freden i Dorpat (Tartu) i 
februari 1920. Ryssland lovade då 
Estland evig fred och självständig-
het!

Arvo Pärt mest spelad
Arvo Pärt är världens mest spelade 
nu levande klassiska kompositör 
för åttonde året i rad. Uppgifterna 
baserar sig på statistik från brittiska 
Bachtrack och 33 578 musikevene-
mang under 2018.

Sveriges 100-årsgåva till
Estland, Lettland och Litauen
Regeringen har som Sveriges gåva 
till Estland, Lettland och Litauen 
inrättat tre samarbetsfonder med 
anledning av ländernas hundraårs-
jubileer 2018. Efter riksdagens god-
kännande har 30 MSEK avsatts, tre 
bidrag om 10 MSEK vardera, vilka 
utgör grundkapital till tre stiftelser 
med syfte att främja ett brett mel-
lanfolkligt utbyte mellan Sverige 
respektive Estland, Lettland och 
Litauen.

Åter med tåg till Haapsalu?  
År 1995 upphörde tågtrafiken till 
Haapsalu, då den cirka 53 km långa 
sträckan till Riisipere på linjen till 

Tallinn lades ner och revs upp. I år 
läggs cirka sex km räls åter ut från 
Riisipere till Turba. Järnvägs-en-
tusiaster hoppas att även Haapsalu 
kommer att omfattas, dock tidigast 
en bit in på 2020 talet. 

Stöd för NATO
Stödet för NATO är fortsatt starkt 
i Estland. 76 procent av befolk-
ningen är positiva, en ökning med 
5 procent sedan den senaste mät-
ningen 2018. Bland ester är stödet 
91 procent, medan stödet bland öv-
riga folkslag, huvudsakligen ryssar, 
är 44 procent. Den förra siffran har 
ökat med 12 procent sedan 2018.

Kocktävlingen Bocuse d’Or 
till Tallinn 2020
Världens främsta gastronomiska 
tävling, franska Bocuse d’Or hålls 
i Tallinn 2020. Estland har fram-
gångsrikt deltagit sedan 2009. Den 
drivande kraften är och har varit 
Dimitri Demjanov, ägare till restau-
rang Gloria. 

Estoniateatern i Moskva
Estoniateatern har varit på bejublat 
gästspel på Bolsojteatern i Moskva. 
Det senaste framträdandet gjordes 
1989. På programmet stod Puccinis 
Tosca, en operagala och baletten 
Snövit och de sju dvärgarna. Hela 
300 personer ingick i truppen.  

Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Gustaf Vasa Lekmannakår i Stock-
holm är en lokalavdelning av Svens-
ka Kyrkans Lekmannaförbund. 
Sedan i höstas genomför man en 
studiecirkel under rubriken ”Grann-
land Estland”. Den leds av Gunvor 
Flodell, gift med Sven Arne Flodell 
som var kyrkoherde i Råsunda och 
som redan 1988 fick kontakt med 
den estlandssvenska kulturen då han 
deltog i en gudstjänst i Nuckö kyrka.

Syftet med studiecirkeln är att 
sprida kunskap om Estland i all-
mänhet och estlandssvenskarna i 
synnerhet. Den avslutas med en 
resa till Estland och svenskbygden 
i maj i år.

Gunvor Flodell har samman-
ställt ett studiekompendium som 
kommer att ge deltagarna många 
goda kunskaper.

Adressändring?
Om du flyttar till en ny adress, med-
dela adressändringen till föreningen 
med ett mejl till info@rnhf.se eller 
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.

Studiecirkel om estlandssvenskarna
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”Rullstolsresa” till Estland
Malle-Liisa Raigla, Lääne Elu

Den 6 februari mottog Läänemaas 
Handikappades Förening många 
handikapphjälpmedel från några 
svenska biståndsorganisationer. Det 
var en välfylld transport – totalt 35 
rullstolar, ett 50-tal rullatorer och 
massor av kryckkäppar – berät-
tar Estlands hjälpkoordinator Ülo 
Kalm. Madis Ott, ordförande för 
föreningen, sa att det under förmid-
dagen var fullt upp med att lasta av.

Tre assistenter från Oru vårdhem 
hjälpte till att lasta av utrustningen 
i Samaras lagerlokal. Tillsammans 
med kommunfullmäktiges ordfö-
rande i revisionsutskottet, som även 
är pastor i Baptistförsamlingen i 
Sutlep, Toomas Vallimäe, gjorde de 
en stor insats när allt lastades av.

Madis Ott sa att hjälpmedlen 
inte bara kommer att distribueras 
till föreningens medlemmar utan till 
alla som behöver sådana. ”Nu har vi 
rullstolar och rullatorer för ett bra 
tag framöver”.

Hjälpmedlen kom till Hapsal 
från tre organisationer i Sverige. 
Det började med att Ülo Kalm infor-
merade Stiftelsen Brödet i Sverige 
om att sådana handikapphjälpme-
del behövdes i Hapsal. Den Stock-
holmsbaserade hjälporganisationen 
hade inte sådana, men Lena Åker-

lund, ordförande i Stiftelsen Brödet, 
vände sig till Bernt Texén, chef för 
OSS-hjälpen, hemmahörande 40 
mil söder om Stockholm. Bernt i sin 
tur vände sig till en tredje organi-
sation, Gnosjöhjälpen. Genom gott 
samarbete de tre organisationerna 
emellan kunde handikapphjälpmed-
len skaffas fram och levereras av 
Bernt Texén och Lena Åkerlund.

Stiftelsen Brödet stöder även 
Hapsals Matbank med 1 000 euro 
per år för bensinkostnader så att 
Matbanken kan distribuera mat till 
behövande inom Läänemaa. Stiftel-
sen bidrar också till Martna skolas 
årliga skolresa och förskolebarnens 
dagsutflykt.

Några av de medverkande i ”Rullstolsrese”-projektet. Stående från vänster: 
Niina Ott (hustru till Madis Ott), Bernt Texén, Lena Åkerlund, Serli Küünar-
puu (direktör för Hapsals Socialhus) och Ülo Kalm. Sittande: Madis Ott och 
Indrek Huul (styrelsemedlem i Läänemaas Handikappades Förening).

Foto: Arvo Tarmula, Lääne Elu

Kompletterande information
Stiftelsen Brödet har hittills varit 
verksam under 24 år och har stöt-
tat Estland i fem år. Hembygdsför-
eningens medlem Ivar Boman kom 
in i stiftelsens styrelse i slutet av år 
2013 och fick då en närmare inblick 
i de olika hjälpprojekt som stiftel-
sen har i olika länder. Ivar, som 
känner varmt för Estland och har 
goda kontakter där, introducerade 
Ülo Kalm för styrelsen redan våren 
2014, vilket i sin tur har lett till stif-
telsens insatser i Hapsalområdet.

Inbetalning av 
markskatten 2019

Markskattebeskedet, Maksuteade, 
för år 2019 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 Kokku.

Det finns två betalningstillfällen, 
den 1 april och den 1 oktober. Om 
skattebeloppet är 64 euro eller min-
dre skall hela beloppet vara inbetalt  
före den 1  april.

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 själv fyller i samma upp-
gifter som vid internetbetalning.

Behållning/skuld på förskotts-
betalningskontot
Markskatten administreras på så sätt 
att de pengar som en person betalar 
in hamnar på personens ”förskotts-
betalningskonto”. Från kontot dras 
markskatten vid de båda betalnings-
tillfällena. Om det finns en skuld på 
kontot utgår en ränta av 0,06 pro-
cent 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 skatte-
kontot. Logga in som medlem på 
föreningens hemsida och gå till 
Medlemssidor. På sidan Inbetalning 
av markskatt finns en länk till en in-
struktion som du kan ladda ned.
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Ingvald Dyrberg – en hängiven hembygdsforskare
Göte Brunberg

Min kusin Ingvald Dyrberg (1922-
2012), född på Jakasgården i Ros-
lep, hyste ett brinnande intresse för 
sin hembygd och engagerade sig för 
den på många områden. Utåt sked-
de detta främst genom deltagande 
i SOV:s bygderåd och Rickulgrup-
pen, men den största delen av sin 
insats gjorde han på eget initiativ.

Jag ger i denna artikel en kort-
fattad översikt av de många verk-
samheter som han engagerade sig i, 
organiserat och privat.

Rosleps kapell och kyrkogård
Ingvald var en av initiativtagarna 
till Rickulgruppen, som bildades 
för att konservera ruinen av Rosleps 
kapell och återställa kyrkogården 
till dess ursprungliga skick. Han 
ritade den klockstapel, som under 
åren 1992-2006 stod vid platsen för 
det nedrasade tornet.

Vid en tvåveckors resa 1990 
kartlade Ingvald, tillsammans med 
Hjalmar Stenberg, gravarna på kyr-
kogården. De antecknade texterna 
på gravstenarna och järnkorsen. 
Stenarna och korsen märktes med 
numrerade metallplattor som lim-
mades fast. Korsen och stenarna fo-
tograferades. Fotona är bevarade  i 
fem tjocka album.

Ingvald gjorde senare en karta 
över kyrkogården och en förteck-
ning över gravarna. Den omfattar 

över 1 000 gravar. För varje grav är 
antecknade de uppgifter som finns 
på stenarna och korsen.
SOV:s bildarkiv
Materialet till bildarkivet på för-
eningens hemsida kommer från en 
avfotografering på 1960-talet av fo-
ton från Estland, som fanns i privata 
fotoalbum. Cirka 7 000 fotografier 
från de olika svenskbygderna sam-
lades in.

Fotona måste också förses med 
texter. Ingvald åtog sig att göra det-
ta för fotona från Rickuls kommun, 
cirka 2 300 foton. Han gjorde en 
sida för varje foto, där han skrev in 
texterna. Om det fanns flera perso-
ner på fotot klistrade han ett smör-
papper på sidan, under vilket han 
lade fotot och numrerade personer-
na. Han kände naturligtvis själv inte 
samtliga personer på fotona utan 
sände sidorna till andra personer 
med god personkännedom.

Ingvald sammanställde också 
ett trettiotal personförteckningar till 
fotografier från folkskolorna i Ros-
lep och Bergsby, och av söndags-
skole- och konfirmandklasser.
Skutmodellen ”Dyrhamn”
Redan under 1960-talet påbörjade 
Ingvald bygget av en modell av en 
estlandssvensk skuta, ”Dyrhamn”, 
i skala 1:24. Hans hustru Ingrid, 
född Westerman på Martensgården 

i Bergsby, sydde seglen.
Trots att Ingvald i början av 

1990-talet drabbades av en stroke, 
som kraftigt nedsatte hans förmåga 
att använda höger hand, lyckades 
han färdigställa modellen. Den 
ställdes 2000 ut på Sjöfartsmuseet 
i Tallinn.

Ingvalds son Rein har skänkt 
modellen till Aibolands museum.
Dokumentation av ”Hoppet”
Skutan ”Hoppet” byggdes 1925/26 
i Spithamn. Den såldes redan 1928 
till Finland där den tjänstgjorde som 
fraktfartyg till dess att den 1965 sål-
des till Sverige som fritidsbåt och 
lades vid en kajplats vid Strandvä-
gen i Stockholm.

Ingvald insåg att detta var den 
sista chansen att dokumentera en 
estlandssvensk skuta. Han gjorde 
därför 1970 en omfattande doku-
mentation av ”Hoppet”. Den inne-
håller ett stort antal fotografier och 
cirka 50 blyertsskisser av detaljer.
Dokumentation
av Rickulskutor
Ingvald gjorde, efter uppgifter från 
sagesmän och det estniska fartygs-
registret, en förteckning över de 
segelskutor som byggdes och/eller 
ägdes i Rickuls kommun under åren 
1875-1940.

I förteckningen finns inte mindre 
än 91 skutor. För varje skuta finns 

Pastor Levi Reinaru inviger minnesstenen vid Rosleps 
kapell 1992. Stående till vänster Elmar Nyman och Ing-
vald Dyrberg.                                         Foto: Göte Brunberg

Ingvald Dyrberg och Hjalmar Stenberg dokumenterar 
gravarna på Rosleps kapellkyrkogård 1990.

Foto: Aili Kannimäe
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Ingvald med sin far Anton och sonen Rein med skrovet 
till ”Dyrhamn”, cirka 1968.                          Foto: Ingrid Dyrberg

Ingvald dokumenterar ”Hoppet”.        Foto: Göte Brunberg

Ingvald med den färdiga modellen.     Foto: Rein Dyrberg

Modell av Jakasgården i Roslep.         Foto: Rein Dyrberg

detaljerade uppgifter om byggplats, 
mått, byggsätt, vilka som deltog i 
bolaget som byggde och ägde sku-
tan och dess vidare historia.

Ingvald hade vid insamlingen av 
uppgifterna en ovärderlig hjälp av 
äldre män från bygden, som själva 
hade byggt skutor eller seglat på 
sådana eller kunde återberätta vad 
deras fäder hade berättat. 
Gårdsritningar och -modeller
Vid slutet av 1980-talet var det ing-
en som trodde att man skulle kunna 
komma tillbaka till hembygden i 
Estland. Ingvald tog därför initiati-
vet till att bilda en arbetsgrupp för 
att ur minnet dokumentera gårdarna 
i Rickuls kommuns norra del, ”Bak-
velde”. Invånarna på de olika går-
darna fick lämna skisser och andra 
uppgifter till ett antal ritkunniga 
personer, som gjorde tuschade rit-
ningar (detta var före ritprogram-
mens tid!).

För gårdarna i Bakvelde (Odens-
holm, Spithamn, Bergsby, Roslep 
och Ölbäck) blev det totalt 131 
ritningar, varav Ingvald ritade inte 
mindre än 90. De övriga gjordes av 
Ivar Brunberg från Roslep Bista.

Ett par år senare gjordes ritning-
ar även för gårdarna i kommunens 
södra del, ”Fravelde” (Rosta, Paj, 
Haversved, Rickul by, Norrby, Sö-
derby, Lucksby, Höbring och Gam-
byn). I detta arbete var Ingvald inte 
inblandad.

I samband med framtagandet 
av gårdsritningarna gjorde Ingvald 
även detaljerade modeller av sex 
gårdar. För fem av dessa fick han 
hjälp av andra, men det var ändå 
han som gjorde det tunga arbetet.

Gårdsmodellerna är skänkta till 
Aibolands museum.
Övrig dokumentation
Den tidigare nämnda stroken som 
Ingvald drabbades av gjorde att han 

inte längre kunde skriva och rita 
med höger hand. Han skaffade sig 
då en pc och insåg vilken möjlighet 
som Microsoft Word gav att skapa 
dokument med text och bilder. Det-
ta utnyttjade han till att författa en 
stor mängd dokument, varav en del 
på rickulmål. 
Vad händer med materialet?
Jag har fått överta Ingvalds arbets-
material i form av pappersdoku-
ment, foton och digitala dokument 
för inventering, sortering och rens-
ning. Det material som jag bedömer 
vara av intresse för framtida forsk-
ning kommer att överlämnas till Ai-
bolands museum.

Valda delar av det digitala mate-
rialet kommer att göras tillgängliga 
genom att de sparas i det digitala 
arkiv för föreningen som är under 
framtagning. Jag återkommer till 
detta i ett kommande nummer av 
Medlemsbladet.
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Min far Johannes Luks
Ivar Tengklint

Jag föddes i juni 1941 i Tallinn. 
Min mor Leida var estniska från 
Lohusuu vid Peipussjön i östra Est-
land och hade ett tidigare äktenskap 
bakom sig och en 12-årig dotter, 
Vaike.

Min far Johannes Luks föddes 
1902 på Hendersgården i Haver-
sved och var yngsta barnet till Mats 
Luks och Eva, född Heldring. De-
ras äldste son Anders hade, när min 
far föddes, redan fått ett eget barn, 
Jakob! Mats dog på hösten samma 
år och hans gravsten står på Ros-
leps kyrkogård. Efter faderns död 
brukade Anders gården och när min 
farmor Eva dog 1915 fick Johan-
nes följa med sin faster Eva till S:t 
Petersburg, där hon var gift med en 
apotekare Rading. Det var svåra 
tider där och folk svalt ihjäl. Min 
far berättade att han tog ett bröd ur 
famnen på en död man på gatan.

Johannes flyttade efter kriget 
tillbaka till Estland. Han gick till 
sjöss och for på trader till bland 
annat Amerika och Brasilien men 
senare blev det svårt att få jobb. 
Han blev arresterad för lösdriveri 
i Frankrike och Belgien och fick 
ibland prisboxas för att få en slant 
till sin försörjning. Senare blev det 
hyra på båtar i närsjöfart till Norge, 
England och Holland. Jag tror att 
han träffade min mor 1938 och de 
gifte sig 1939. De bodde på Liiva-
laiagatan i Tallinn när jag föddes. 
1943-44 bombades Tallinn och jag 
har egna minnen från skyddsrum 
fyllda med människor som oroligt 
lyssnade på krevaderna. Lysbomber 
hängde över staden men jag förstod 
inte allvaret utan tyckte de såg ut 
som vackra julgranar! Grannhuset 
träffades av en bomb och dagen ef-
ter lekte jag där det brann i resterna.

I januari 1944 föddes min lille-
bror Toivo och Johannes beslutade 
att flytta familjen till en säkrare 
plats. Min mor berättade att hon 
var orolig för att den nyfödde inte 

skulle klara färden som delvis gick 
med hästskjuts i sträng kyla. Vi 
hamnade på en gård i närheten av 
Viljandi, där vi stannade tills Johan-
nes ordnat plats på ”Juhan” i sep-
tember. Till vår familj hade också 
kommit Johannes faster Eva, som 
nu var änka och hade återvänt till 
Estland. Färden till Sverige skedde 
över ett stormigt hav och nästan alla 
på båten var sjösjuka. Inte min far, 
sjömannen, förstås eller vår baby 
Toivo. När vi kom iland hamnade 
vi i karantän på Lidingö där vi avlu-
sades och undersöktes. 

Vi skickades därefter till herr-
gården Östanå utanför Gränna, där 
det också fanns andra flyktingfamil-
jer från olika länder. Därefter kom 
vi till Borås där vi bodde någon 
vecka innan vi skickades vidare till 
samhället Rydal, där det fanns en 
textilindustri som behövde arbets-
kraft. Vi fick en bostad, en helt ny-
byggd villa, samt en startutrustning 
med sängkläder, möbler och annat 
och såväl mina föräldrar som min 
halvsyster Vaike fick jobb på fa-
briken. Vår ”tant Eva” passade oss 
barn medan våra föräldrar arbetade. 
Hon var 83 år fyllda och samhällets 
äldsta innevånare, vilket bolagets 
disponent hedrade genom att upp-
vakta henne varje gång hon fyllde 

år. Han passade då också på att se 
efter om bostaden behövde renove-
ras och skickade över hantverkare 
om så var fallet.

Eva talade en salig blandning av 
nuckösvenska, ryska, estniska och 
tyska och disponenten sade att om 
man skulle prata med henne måste 
man kunna fyra språk!

Johannes hade kunskaper i flera 
språk och ortens polis anlitade ho-
nom då och då som tolk vid famil-
jebråk och andra problem med flyk-
tingarna i samhället. Han var också 
duktig snickare och byggde redan i 
Estland en kälke åt mig. I Rydal till-
verkade han en fin byrå och ett bord 
med prydlig finish, trots att han var 
tvungen att ta bussen till Borås eller 
Kinna för att hämta virke och färg. 
Han höll hederlighet och rättrådig-
het högt, egenskaper som byborna 
fortfarande minns och uppskattade 
långt efter hans död.

Min mor Leida hade det svårt i 
Sverige under 50-talet och hon fick 
ibland svåra sammanbrott. Hon 
hade ju hela sin familj med föräldrar 
och syskon kvar i hemlandet utan 
att få någon kontakt. När Chrusjtjov 
kom till makten i Sovjetunionen 
öppnade sig en möjlighet till brev-
växling och för mamma innebar det 
en oerhörd lättnad att få veta att alla 
var välbehållna. Så småningom fick 
mina föräldrar möjlighet att besöka 
sina nära och kära och resorna blev 
många. Johannes släktingar fanns 
nästan alla i Sverige, de flesta i 
Mellansverige, och vi reste många 
gånger på semester till Stockholm 
och Norrköping för att hälsa på. 

Vaike gifte sig med en estnisk 
ingenjör och emigrerade till Toron-
to, där hon fortfarande finns kvar. 
Pappa hade också planer på att emi-
grera till Amerika med familjen, 
men det rann ut i sanden.

Johannes drabbades mot slutet 
av demens. Han avled 1982. Min 
mor dog fyra år senare, 1986.

Anette Luks f. Treiberg, Jakob 
Luks, Leida och Johannes Luks.
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Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel överlåtelse, 

arvsärende, bygge, försäljning eller köp av fastigheter.

Ordnar högstbjudande på skogs- och åkermark.

Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg

katrin@jussuecanum.ee
+372 55 24842

Postadress: Jus Suecanum OÜ
Nurme 2, 90501 Haapsalu, Estland

Biluthyrning i Tallinn
med service på svenska

Dygnspriser från 32 euro (med obegränsad körsträcka).
För bokning eller frågor, hör av er till Matti, Autopluss OÜ,   

tfn +372 56 566 390, eller e-post myo@hot.ee
Hemsida autopluss.onepagefree.com.

Medlemsrabatter 
2019

Tallink Silja Line
Det avtal som slöts 2016 mellan 
rederiet och de estlandssvenska 
föreningarna är förlängt till 2020. 
I korthet innebär avtalet att vi får 
30 procent rabatt på ordinarie pri-
ser på hytt och fordon under hela 
året på rederiets samtliga linjer 
över Östersjön. Rabatterna gäller 
vid reguljära resor och kryssningar 
(ej vid specialkryssningar vid till 
exempel jul och nyår).

Ring 08-22 21 40 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.
Roosta Stugby
Hembygdsföreningens medlemmar 
har 20 procent rabatt på ordinarie 
priser.

För att se priserna för de olika 
typerna av stugor, gå till www.roos-
ta.ee/en och välj PRICE LIST. För 
att få information om stugorna, välj 
Book högst upp på sidan. Då kom-
mer du till beställningssidan och 
kan – om du önskar – byta språk till 
svenska.

Endast stugorna med ett sovrum 
går att beställa via beställningssi-
dan. Använd rabattkoden client för 
att få medlemsrabatten. Övriga stu-
gor kan endast beställas via telefon 
+372 525 6699 eller med e-post till 
roosta@roosta.ee.

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.

Aibolands museum 2019
Program:

27 april kl. 12 Invigning av ”Strandstugan” på   
 Aibolands museum.
4 maj kl. 12 Temadag för rökt fisk – Strömming. 
18 maj kl. 18-23 Museinatt ”I natten finns mönster”.   
 Kaffeservering och varm mat,   
 pannkakor. Folkdans och musik.
1 juni kl. 12 Temadag för rökt fisk – Näbbgädda. 
12-14 juni Talko på Korsgården, Runö.  

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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Mina föräldrars flykt från Estland och deras liv i Sverige
Valdemar Brunberg, Roslep Bistaback

Efter att vår pappa Valdemar 
Brunberg hade gått i pension 
ägnade han mycket tid åt släkt-
forskning samt att skriva ner alla 
minnen från sina föräldrars flykt 
från Estland samt lite om hur den 
första tiden i Sverige gestaltade 
sig. Vi, hans barn Ulla-Britt Mo-
rath, Kerstin Brunberg och Mats 
Brunberg, har sammanfattat 
hans hågkomster i denna artikel.
Flykten från Estland
Jag vill försöka beskriva något om 
detta orädda djärva företag, risken 
var ganska stor att bli upptäckt utav 
tyska krigsfartyg och flyg runt Est-
lands kuster.

De sista dagarna i mars 1944 
åkte fem unga män med motor-
båt från Stockholm/Sandhamn till 
Rickul i Estland tur och retur. De 
hade tidigare flytt till Sverige och 
hade varit i Stockholm och köpt en 
gammal motorbåt, som de försåg 
med ny motor och förbättrade. Män-
nen var min bror Arnold Brunberg 
från Roslep Bistaback, Alexander 
Treiberg från Ölbäck Kro, William 
Treiberg från Ölbäck Skumåkars 
samt kusinerna Voldemar och Ing-
var Vesterby från Roslep Mickas.

Detta var ett djärvt företag, ris-
ken fanns att bli upptäckta av tys-
ka krigsfartyg. Vid första försöket 
körde de mot is, fick propellerskada 
och måste gå till Bengtskär utanför 
Hangö i Finland för reparation.

Nästa natt gjorde de ett nytt för-
sök att gå mot Sipsviken vid Paj i 
Rickul, dit de kom klockan 23 på 
kvällen. De körde båten mot sand-
stranden, under tiden blev det låg-
vatten och motorbåten satt fast, vil-
ket ställde till stort besvär med att få 
båten flytande.

Sedan var det bråttom att få bud 
till de sju familjer som skulle häm-
tas, allt måste ske på 3-4 timmar på 
natten.

Medan de väntade på familjerna 
skulle Ingvar och Arnold få ut båten 

på fritt vatten. Med bensinfatet kun-
de de gunga och få loss motorbåten 
ifrån stranden, men under denna 
manöver ramlade bensinfatet ner på 
durken och skadade två ventiler på 
motorn, endast tre var brukbara. Nu 
fick de köra med reducerad fart. 

Voldemar gick för att väcka 
mina föräldrar, Mats och Eva, och 
säga till dem att de skulle gå till 
Sipsviken, där båten fanns. Lendors 
Johan Heyman, som bodde granne, 
fick i uppdrag att se till de djur som 
fanns kvar.

Min syster Sofia har berättat föl-
jande om hur föräldrarna lämnade 
gården: ”När de fick meddelande 
att gå till Sipsviken, då hade de 
packat väskorna innan och visste 
vilka väskor de skulle ta, men inte 
att det skulle bli så oförhappandes. 
Mamma hade en riktig deg på jäs-
ning, visste ingenting om att dom 
skulle resa. De vågade inte tända 
någon lampa. Så gick de bara och 
tog var sin väska. Så kom de iväg 
och hade en sparkstötting som de 
hade väskorna på. När de kom ut 
på sjön hade de fel väskor med sig. 
De som de tänkt ta med sig var inte 
med. Det talade mamma om. Och så 
hade de inte skor utan bara ”skuar” 
(snörda skinnskor) på sig. Mamma 
hade bundit ihop snörena så att de 
skulle sitta ihop. Ute på vattnet var 
det någon som hade sagt, att ”de 
här fula skorna” ska ni väl inte ha. I 
Sverige fick hon köpa skor.”

Voldemars pappa hade gått över 
till granngården Kupor och mutat 
de tyska strandvakterna med rökt 
skinka och all annan mat som måste 
lämnas hemma. Han bad dem hålla 
sig från stranden medan flykten på-
gick.

Den 3 april, klockan 2-3 på nat-
ten, började resan från Sipsviken 
mot Bengtskär. Resan tog 11 tim-
mar. Motorbåten var hårt lastad, 37 
personer fanns ombord, men även 
många personliga saker.

De här gamla erfarna sjömännen 
hade aldrig varit med om att havet 
hade varit så spegelblankt, motor-
båtens reling var endast 15 cm över 
vattenytan. All rörelse ombord fick 
ske med största försiktighet, även 
om alla tyska krigsfartyg var någon 
annanstans på Östersjön, allt gick 
bra denna gång.

I Bengtskär blev de omhänder-
tagna av finska kustbevakningen 
och sedan blev det järnvägsresa 
till Åbo, där de fick vara i karantän 
några dagar. Från Åbo blev det fär-
jan till Stockholm, dit de anlände 
den 9 april. Hela resan från Sipsvi-
ken till Stockholm tog sex dagar.
De som var på båten
Kristjan Vesterby, Roslep Mickas, 
född 1880-12-10.
Maria Vesterby, född Hallman 
från Spitham Bentas, 1882-03-24.

Anders Vesterby, Roslep Mickas, 
1886-03-28.
Olga Vesterby, född Treiberg från 
Ölbäck Kro, 1892-02-22.
Voldemar Vesterby, besättnings-
man, 1912-02-19, och hans barn 
Klara Gunilla, 1939-11-03, och 
Göte Severt, 1942-01-03.

Johannes Vesterby, Roslep Mick-
as, 1892-12-23.
Elisabet Vesterby, född Treiberg 
från Ölbäck Kro, 1894-02-15.
Ingvar Vesterby, besättningsman, 
1922-09-04.
Edvin, 1927-10-23.
Agnes, 1929-08-03.
Karin, 1932-01-09.
Klara, gift Thomsson, 1921-04-01, 
med sonen
Severt, 1941-09-16.

Paul Treiberg, Ölbäck Kro, 
1898-10-18.
Maria Treiberg, född Klingberg 
från Spitham Jackas, 1898-08-27.
Alexander Treiberg, besättnings-
man, 1921-12-31.
Ingeborg, 1929-04-25.
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Sofia Treiberg, Ölbäck Skumåkars, 
1899-08-15.
William Fridebert Treiberg, besätt-
ningsman, 1922-12-29.

Johannes Treiberg, Ölbäck Gren-
kull, 1901-10-29.
Alide Treiberg, född Westerbom 
från Roslep Jurens, 1908-03-09.
Helga, 1929-08-12.
Sten-Olof, 1932-09-05.
Lilian, 1938-02-20.

Mats Brunberg, Roslep Bistaback, 
1874-07-16.
Eva Brunberg, född Brunberg från 
Roslep Irjas, 1881-03-12.
Arnold Brunberg, besättningsman, 
1917-12-09.

Alfred Heldring, Rosta Heldring, 
1909-08-11.
Leontine Heldring, född Stahl från 
Rosta Tomas, 1919-05-27.
Claes, 1941-05-10.
Asta, 1942-09-05.

Johannes Stahl, Ölbäck Nigors, 
1896-08-06.
Martha Stahl, född Treiberg från 
Ölbäck Skumåkars, 1906-10-02.
Birger, 1930-03-11.
Aili, 1938-10-10.
Så blev det i Sverige
Efter en kort vistelse på Sabbats-
bergs sjukhus blev mina föräldrar 
inkvarterade hos Frälsningsarmén i 
Gamla stan i Stockholm.

Efter att de fått lämna Fräls-
ningsarmén så måste de ha en bo-
stad. Jag hade själv kommit till Sve-
rige före kriget och gift mig med 
Bricken. Vi hade sedan ett år bott 
hos en familj Ståhl på Ljungvägen 
3 i Sollentuna. De hade en sommar-
stuga på tomten, där mina föräldrar 
kunde bo under sommaren.

Mamma och pappa behövde få 
en annan bostad till hösten. Bricken 
och jag besökte en fastighetsmäk-
lare. Han hade en villa på Svea-
vägen 26 i Töjnan till salu, som vi 
köpte för cirka 18 300 kronor. Min 
inkomst då var cirka 300 kronor i 
månaden. I september 1944 flyttade 
vi dit.

Villan hade två plan med två 
rum och kök på vardera våningen. 
I köket var det vedspis, kallvatten 
från brunnen i källaren med en slu-
ten behållare, hydrofor, som ingick 
i pumpaggregat för vattenförsörj-
ningen. I källaren fanns två torrklo-
setter. Kaminer fanns i bägge rum-
men mot köket och skorstenen.

På övre planet bodde en mamma 
med sin 33-årige son. Sonen köpte 
senare en tomt och byggde en stuga 
som de flyttade till. Bygget tog sex 
månader.

Vi bodde tidvis sex personer på 
nedre planet. Bricken, vår dotter 
Kerstin (då ett år) och jag bodde i 
ena rummet. Pappa och mamma, 
och tidvis min äldre bror Alexan-
der, bodde i det andra. Vi hade ma-
ten ihop.

När vi hade bott där i sex måna-
der flyttade de som bodde i lägen-
heten en trappa upp. Nu flyttade 
Alexander, pappa och mamma till 
den lägenheten. För uppvärmning 
fanns kaminer i ena sovrummet i 
båda lägenheterna. Vi eldade med 
någon sorts briketter.

Alexander hade Gertrud i Mid-
sommarkransen. De hittade efter en 
tid en egen lägenhet. 

Min bror Arnold bodde även han 
en tid hos föräldrarna. Han hade 

Elsa och hittade efter en tid en lä-
genhet på Kungsholmen.

Det började bli trångt i huset, 
barnen behövde egna rum. För nu 
fanns Kerstin, Ulla och Mats. I no-
vember 1961 flyttade mamma och  
pappa till en lägenhet på Vasavägen 
i Jakobsberg. Min syster Sofia och 
hennes man Nikolai Brunberg från 
Roslep Ensko bodde i lägenheten 
ovanpå.

Mammas hälsa var inte bra, hon 
kallade pappa för en främmande 
man. Men det gick inte så braför 
mamma så hon fick flytta till ett ål-
derdomshem. Där bodde hon fram 
till sin död och pappa bodde ensam 
i lägenheten. Hans hälsa var bra 
men även han hade ibland problem.

År 1964 åkte Sofia och Nikolai 
över till Kanada för att besöka sina 
barn Olle och Birgitta och eftersom 
pappa inte längre hade någon tillsyn 
fick han tillfälligt flytta tillbaka igen 
till Töjnan. Han fick sova i det an-
dra vardagsrummet. 

En natt gick pappa på toaletten 
och sedan tillbaka till sängen och 
somnade för gott. Han dog den 13 
juni 1964. 

Mamma avled den 20 augusti 
1964 på Ingarö vårdhem, där hon 
hade varit en längre tid. Båda är be-
gravda på Järfälla kyrkogård.

I Töjnan 1954. Sittande från vänster: Mats, Sofia, Elsa (Arnolds fästmö), 
Lina (Valdemars syster), Bricken och Eva. Stående: Birgitta (Sofias dotter), 
Kerstin, Ulla, Mats och Arnold. 
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Aktuellt från Läänemaa
Metsaühistu (LM)
Nu i mitten av februari är det plöts-
ligt varmt väder igen efter en kall 
och snöig vinter, vilket skapar en 
del svårigheter på mjuka marker för 
LM:s verksamhet med avverkning 
och uttag av virke. LM avverkar 
ändå just nu med en skördare som 
fäller, kvistar och kapar grövre träd 
samt tre maskiner med klipphuvud 
(så kallade giljotiner) som främst 
bara fäller klenare träd. Efter en 
väldigt hög prisnivå på massaved 
i slutet av 2018 har nivån nu fallit 
tillbaka något men är fortfarande 
bra för skogsägaren. 
Bidrag till skogsbruksplaner
Arvo Aljaste, skogsvårdsspecialist 
på LM, meddelar att det under de-
cember 2018 var en ansökningsperi-
od för bidrag till skogsbruksplaner, 
planer som ju alla skogsägare måste 
ha om de vill avverka. Bidraget från 
den estniska staten är numera un-
gefär 10 euro (drygt 100 SEK) per 
ha som ingår i skogsbruksplanen. 
Detta är ju mycket fördelaktigt för 
oss skogsägare som får 70 procent 
kostnadstäckning för den egentliga 
kostnaden 14,50 euro per ha. Staten 
vill på detta sätt säkra att skogs-
skötseln i landet bedrivs långsiktigt 
och i enlighet med lagstiftningen. 
Totalt ansökte LM denna gång om 
nya skogsbruksplaner för 72 skogs-
ägare, med en sammanlagd skogsa-
real av 1 334 ha. Om man därmed 
antar en genomsnittlig skogsareal 
på drygt 18 ha så blir den 
slutliga kostnaden 
800-900 SEK för en 
skogsbruksplan. 
Bidrag till
röjning och
klen gallring
Nu i februari 
är det en period 
för ansökningar 
om bidrag för röj-
ning eller gallring av 

skogar yngre än 30 år. Enligt Arvo 
Aljaste är de flesta skogarna inom 
LM:s område antingen mycket 
gamla eller nyligen slutavverkade, 
så det är inte så stora arealer än med 
yngre skogar som behöver glesas ut 
utan att virket tas tillvara. Men årli-
gen ansöker LM ändå om röjning på 
10-20 ha, varav skogsägarna till un-

gefär hälften utför röjningsåt-
gärden själva medan LM 

utför resten. I bilden 
visas ett bestånd 

som var cirka 25 
år när LM gall-
rade det. Detta 
bestånd var inte 
planterat utan 
var självföryngrat 

med stor variation 
i täthet och ålder. 

Arvo Aljaste framhål-

ler att om skogsägaren hade plante-
rat så hade man kunnat få ut ett eko-
nomiskt netto redan denna gång. Nu 
blev det i stället en kostnad som en 
förberedelse för en ny gallring om 
5-10 år då intäkter kan uppstå. Det 
bör nämnas att den medlem som vill 
arbeta själv i denna typ av skog fak-
tiskt också har möjlighet att köpa 
motorsåg och röjsåg med visst bi-
drag om man kontaktar LM.
Ersättning för avsatta
naturvårdsområden
Även för naturvårdsområden som 
inte får avverkas kan skogsägare få 
ekonomiskt stöd. Under perioden 
4-22 april i år kommer LM att an-
söka om ersättning till alla de ak-
tuella medlemmar som tidigare fått 
inskränkningar i sitt skogsbruk och 
erhållit ersättning. 

Mer 
information

om VKS och LM finns på 
hemsidorna www.vastrakus-

tensskogsagare.se och http://
www.eramets.ee/eng/ (under 
uppbyggnad). Ni når VKS via 

mejl på info@vastrakus-
tensskogsagare.

se.

Ekonomiskt stöd till skogsägare
Bengt Brunberg

En förberedande röjning i en självföryngrad 25-årig skog. Foto: Arvo Aljaste 



15

Teater i Helsingfors
Teatern heter ”Svek i Aiboland” och är skriven av Mikael Sjövall. 
Pjäsen är en spionhistoria som handlar om vänskap, makt och 
förtryck. Vi får följa det lilla livet på landsbygden i Sovjetestland 

som blir indraget i det kalla krigets förvecklingar. Pjäsen visar hur 
vänskapen sätts på prov i ett totalitärt system där principer och 
valfrihet smulas sönder till pragmatiska beslut som leder huvud-
personerna vilse. Svek är inte alltid ett medvetet val. Hur känner 

man igen samvetets röst ifall omständigheterna är svekfulla?

Teatern spelas på fredag den 10 maj kl. 18.00 och på söndag 
den 12 maj kl. 12.00.  på Viirus, Medelhavsgatan 14 i Helsingfors. 

Språket är svenska.

Biljetter 15 €. Information och biljetter www.viirus.fi eller 
+358 9 440 224 eller viirus@R.fi 

Inbetalning av 
medlemsavgiften

och utskick av 
Medlemsbladet

Den 1 mars har fortfarande många 
av förra årets medlemmar inte be-
talt medlemsavgiften för år 2019. 
Vi hoppas att detta beror på att ni 
har glömt att betala in avgiften och 
inte att ni har tänkt avbryta med-
lemskapet.

Vi sänder er därför ett nytt in-
betalningskort med detta nummer 
av Medlemsbladet. För att ni skall 
komma med i den utgåva av med-
lemsförteckningen, som sänds ut 
med nästa nummer av Medlemsbla-
det, måste betalning ha skett senast 
den 30 april.

För att spara tryck- och porto-
kostnader för föreningen gör vi så 
att om det finns två eller flera med-
lemmar på samma adress, så skick-
ar vi bara ut ett enda exemplar av 
Medlemsbladet. Om du vill ha ett 
eget exemplar, sänd då ett mejl till 
info@rnhf.se.

Funktionärsträff i Strängnäs

Anslutningen var god och stämningen var på topp när föreningen hade fest 
för våra frivilliga funktionärer på Bovieran i Strängnäs.

Foto: Ingegerd Lindström
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Färjelinjen 
Kapellskär – Paldiski

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Ka-
pellskär 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-söndag 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 0454-336 80 mån-fred 8-16.30

Föreningen har ingen rabatt på resa detta år.

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
Baltic Queen 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 10.45 (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

 Rickul/Nuckö-området
under sovjetiskt styre 1944-1991
Denna bok är ett 
oerhört intressant 
och viktigt doku-
ment för att förstå 
hur livet tedde sig  
i Rickul/Nucköområ-
det under den andra 
sovjetockupationen. 
Boken tar upp fakta 
om hur det sovjetis-
ka samhället fung-
erade och innehål-
ler 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


