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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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Kära vänner!
Så har vi nu ett nytt år framför oss. 
Ett år som förhoppningsvis blir 
bättre än förra året. Ingen kunde väl 
drömma om att detta scenario kun-
de uppstå. En pandemi som lamslog 
hela världen! En ny erfarenhet för 
de flesta av oss, men vi kommer att 
ta oss igenom detta också!
Årsmöte
Även detta år kommer vi att bli 
tvungna att hålla årsmötet på ett an-
norlunda sätt. Förra året skickade 
vi ut ett årsmötesformulär som man 
skulle svara på och det gick över 
förväntan. Vi kommer att göra det-
samma i år då vi ser att det kommer 
att vara omöjligt att genomföra ett 
fysiskt årsmöte även denna vår. 

Vi kommer att skicka ut formu-
läret digitalt till alla som meddelat 
sin mailadress till oss och till övriga 
skickas ett brev med posten.

Formuläret följer exakt den 
dagordning som skall följas enligt 
stadgarna och möjlighet finns att 
komma med förslag, till exempel på  
ledamöter till styrelsen, ordförande 
och så vidare. Majoritetsbeslut gäl-
ler.

Med detta nummer av Medlems-
bladet följer också alla årsmötes-
handlingar. Om du har några syn-
punkter på verksamhetsberättelsen, 
den ekonomiska berättelsen eller 
valet så skicka gärna in det till oss 
i förväg så att vi kan väga in det i 
det formulär vi använder. Har du 
förslag till ledamöter så meddela 
oss i förväg. Då kan valet och be-
sluten bli mer exakta. Dina förslag 
bör vara inne senast den 10 april.

Mejladresser
I nuläget har vi 416 medlemmars 
mejladress men ungefär 45 procent 
av alla öppnar inte mejlet med Ny-
hetsbrevet. Cirka åtta medlemmar 
har inte meddelat ändring av sin 
mejladress då de skaffat en ny, var-
för vi inte kan nå dem denna väg.

Vet du med dig att du skaffat ny 

mejladress och fortfarande vill ha 
Nyhetsbrevet och annat från oss så 
meddela gärna den nya adressen!

Föreningen kommer aldrig att 
lämna ut några mejladresser till nå-
gon annan utan vi har dem enbart 
för egna meddelanden!
Medlemsskap
Varför ska man vara medlem i Rick-
ul/Nuckö Hembygdsförening? Ja, 
den frågan kanske en del ställer sig. 
Snart kommer de som själva föddes 
i Estland att vara borta och nästa 
generation kanske inte har samma 
känslor för landet där förfäderna 
var födda.

Men det är viktigt med rötter. 
Om man inte vet något om var man 
har sina rötter så kan man bli vil-
sen i nutiden och framtiden. Många 
människor är idag mycket intres-
serade av sina rötter och forskar 
via DNA och via gamla kyrkoar-
kiv. Antalet personer som nu låter 
DNA-testa sig ökar för varje år.

Vem var min farfar, morfar, far-
mor och mormor? Vad jobbade de 
med, var bodde de, hur levde de och 
så vidare med många frågor. Ge-
nom vår förening kan man få svar 
på många av dessa frågor. Man har 
på vår hemsida möjlighet att söka 
efter förfäder, se gamla bilder från 
bildarkivet och läsa om områdets 
historia. Genom att vara medlem 
får man också fyra nummer av tid-
ningen Medlemsbladet där man kan 
läsa både om historien i dåtid och 

om vad som händer i nutid. 
Genom att vara medlem stödjer 

man också det viktiga arbete som 
styrelsen gör för att bevara den est-
landssvenska kulturen och minnet 
av att det fanns cirka 8 000 svensk-
ar i Estland före andra världskrigets 
utbrott. 

Att bevara deras minne gör  
också att de egna rötterna blir mer 
synliga och att man genom att förstå 
förfädernas liv också kan förstå sitt 
eget liv. 

I Estland finns också Estlands-
svenskarnas kulturförvaltning, en 
minoritetsförvaltning som också ar-
betar för att hålla svenskarnas tid i 
Estland levande. 

Vi hoppas du vill vara med i det 
arbetet i fortsättningen också. Just 
nu har vi cirka 655 medlemmar 
som betalat sin medlemsavgift för 
2021. Vi hoppas naturligtvis att ni 
vill vara med oss även i år!

I styrelsen och kommittéer ar-
betar vi just för att bevara och föra 
det estlandssvenska arvet vidare till 
kommande generationer! Var med 
oss i det arbetet! Berätta för släk-
tingar om föreningen och försök få 
med dem i vårt arbete! 

Man behöver inte aktivt ta del av 
styrelsearbete eller något annat som 
kräver sin tid, utan vi är tacksamma 
om man bara är en passiv medlem 
som stödjer föreningens arbete.

Håll i och håll ut så ses vi kanske 
i sommar i Estland!

Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Till minne
Jag har den sorgliga uppgiften att meddela att en av 
våra ledamöter i styrelsen, Ove Grönvall, har avlidit 
i februari. Ove har suttit i styrelsen i fem år och varit 
aktiv i arbetet med ett aldrig svikande gott humör. 

Han har varit en tillgång i styrelsen och vi kommer  
att sakna honom mycket. Det är ofattbart att han inte 
längre finns med oss.

Våra tankar går till hans familj och hoppas de får 
styrkan att orka igenom denna svåra tid.
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Befolkningsutvecklingen
Trenden med en ständigt minskan-
de befolkning i Läänemaa fortsatte 
även under 2020. Invånarantalet 
var vid årets slut 20 561 personer, 
en minskning från 2019 med 163 
personer.

Hapsals invånarantal var vid 
årets slut 12 999, en minskning med 
74 personer. I Lääne-Nigula kom-
mun ökade invånarantalet med två 
personer, från 7 153 till 7 155.

Tabellen nedan visar invånar-
antalet per by i Nuckö delkommun 
den 1 januari 2020 och 2021 och 
förändringen under 2020. Delkom-
munens invånarantal har under året 
minskat med tre personer.

By 2020 2021 +/-
Bergsby 12 12 0
Birkas 188 187 -1
Derhamn 24 22 -2
Dirslätt 17 16 -1
Enby 25 25 0
Gambyn 18 16 -2
Gutanäs 16 16 0
Harga 46 43 -3
Hosby 26 26 0
Höbring 8 8 0
Klottorp 15 14 -1
Lyckholm 20 19 -1
Odensholm 6 5 -1
Pasklep 95 99 +4
Persåker 28 28 0
Rickul 20 24 +4
Roslep 25 26 +1
Skåtanäs 32 32 0
Spithamn 20 18 -2
Sutlep 118 117 -1
Tällnäs 10 10 0
Ölbäck 33 34 +1
Österby 58 60 +2
Totalt 860 857 -3

Projekt i Nuckö delkommun
Lääne-Nigula kommun har gjort 
upp en budgetstrategi för åren 2021-
2024. I denna ingår ett investerings-
program för kommunen och del-
kommunerna för samma period.

För Nuckö delkommun planeras 
följande nya projekt:
2021: Hamnbyggnad i Österby.
2022: Fördjupning av hamnen i Ös-

terby, rastplats på Ramsöudden och 
allmän toalett vid Rostastranden.
2023: Hamnbyggnad och bycen-
trum i Harga, fördjupning av ham-
nen i Harga och fotbollsplan (troli-
gen i Birkas).
2024: Tjänstecentrum i Birkas.
Vindkraftparken i Risti
I flera tidigare nummer av Med-
lemsbladet har den planerade vind-
kraftparken i Risti beskrivits. Sam-
manfattningsvis har det statliga 
energibolaget Eesti Energias dot-
terbolag Enefit Green planer på att 
anlägga en stor vindkraftpark med 
upp till 30 stycken 280 meter höga 
kraftverk i ett område nära Risti. 
Lääne-Nigula kommun startade 
därför i september 2019 en detalj-
planering av projektet.

Under detaljplaneringens gång 
har man från kommunens sida blivit 
mer och mer tveksam till projektet. 
Man tycker att det finns för många 
osäkra faktorer för att man skall 
kunna fortsätta med detaljplanering-
en. Det bildades även en proteströ-
relse mot projektet som på en lista 
samlade 1 100 underskrifter, varav 
650 var fastboende i kommunen.

Initiativtagare till att avsluta 
arbetet med detaljplaneringen var 
kommundirektören Mikk Lõhmus 
och kommunfullmäktiges ordföran-
de Neeme Suur. På deras förslag be-
slutade Lääne-Nigula kommunfull-
mäktige vid sitt möte den 21 januari 
att avbryta arbetet med detaljplane-
ringen av vindkraftparken. För be-
slutet röstade 13 ledamöter och fem 
var emot (en var frånvarande). Be-
slutet grundades i huvudsak på det 
allmänna motståndet mot projektet.

Enefit Greens vd Aavo Kärmas 
sände efter beslutet ett brev till Lää-
ne-Nigulas kommunstyrelse, i vil-
ket han vill ta upp nya diskussioner 
med kommunen i syfte att slutföra 
projektet. Om kommunen inte går 
med på detta tänker Enefit Green 
överklaga beslutet till domstol.

Storföretagare vill riva
Meris sommarresidens
Estlands före detta president Len-
nart Meri hade ett av staten ägt 
sommarresidens i Pasklep, som han 
flitigt utnyttjade under sin tjänste-
period 1992-2001. Hans efterföl-
jare på presidentposten använde det 
inte alls, så staten sålde 2008 fast-
igheten, med 4,6 hektar mark, till 
storföretagaren Armin Karu, en av 
Estlands mest förmögna personer.

Lääne-Nigula kommun har nu 
godkänt en detaljplanering för ny-
byggnad på fastigheten. Enligt 
denna skall de nuvarande husen ri-
vas. Istället kommer det att byggas 
ett hamnhus med ytan 933 kvm, ett 
”kaptenshus” på 630 kvm och två 
gästhus om vardera något mer än 70 
kvm. På fastigheten planeras också 
en landningsplats för helikopter.

I fastighetens södra del finns en 
småbåtshamn där byborna har bå-
tar. Det är inte helt klart hur vägen 
till småbåtshamnen skall dras i fort-
sättningen, men man kommer inte 
att kunna ta sig till den med bil utan 
endast till fots.
Kekkilä anlägger brunnar
i Salajõe
Sedan 20 år tillbaka har det pågått 
en tvist mellan torvbrytningsföreta-
get Kekkilä och invånarna i Salajõe, 
som anklagar Kekkilä för att ha för-
stört dricksvattnet i byns brunnar.

Tvisten har nu  lösts genom en 
överenskommelse mellan Kekkilä 
och Lääne-Nigula kommun. Kek-
kilä skall anlägga fem-sex 150 me-
ter djupa brunnar och anlägga ett 
vattenverk som förbinder brunnar-
na till ett enda system. Placeringen 
av brunnarna skall överenskommas 
mellan kommunen och bysällskapet 
i Salajõe.

När brunnsystemet är färdig-
byggt, vilket beräknas ta tre år, 
kommer Kekkilä att få tillstånd att 
öka ut det nuvarande området för 
torvbrytning med 130 hektar.

Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö
Göte Brunberg
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Årsmöte
2021

Lördagen den 17 april

Som vi tidigare meddelat 
sker vårt årsmöte på ett an-
norlunda sätt även detta år.

 För närmare information 
om genomförandet av 

årsmötet, se kallelsen och 
dagordningen. 

Styrelsen

Vi gratulerar!
Vår guide och 
journalisten Kaire 
Reiljan har i da-
garna utnämnts till 
chefredaktör för 
tidningen Lääne 
Elu. Hon har arbe-
tat på tidningen i många år och nu 
tar hon alltså över rodret. Hon har 
under alla år bevakat och skrivit om 
alla estlandssvenska evenemang 
och är den som sett till att estlands-
svenskarna lyfts fram i tidningen.

Vi gratulerar henne till utnäm-
ningen och önskar henne lycka till 
med det nya jobbet.

Donation
Föreningen har mottagit en större 
donation från Hjalmar Stenbergs 
dödsbo. Hjalmar var redan innan 
sin död på det klara med att han 
ville donera pengar till föreningen. 
Hans önskan var att pengarna skulle 
gå till något till Rosleps kapell och 
efter diskussion med hans anhöriga 
kom vi fram till att pengarna skulle 
användas till renoveringen av kors 
och stenar på Rosleps kyrkogård. 
Detta var helt enligt Hjalmars öns-
kan. 

Vi sänder ett stort tack till anhö-
riga för den generösa gåvan och en 
varm tanke till Hjalmar. 

Coronavirus har begränsat aktivi-
teterna på Aibolands museum, men 
lyckligtvis var det möjligt att an-
ordna en familjedag utomhus. Den 
efterlängtade dagen kom den sjätte 
februari, och den här gången väl-
signades vi med ett riktigt vackert 
vinterväder. 

Viken var täckt med tjock och 
stark is och Ülo och Jorma kunde 
bygga två iskaruseller för barnen. 
Av den stora mängden snö kunde 
man också göra en kälkbacke. Det 
var mycket kallt och det fick kinder-
na att bli röda. Vinterfesten började 
med att vi tände en stor eld, där jul-
granarna från Hapsal fick ett värdigt 
slut. Familjedagens alla roliga akti-
viteter styrdes av museets direktör 
Ülo och en mysig jultomte. Trots 
kylan spelade Enrik Visla livligt på 
dragspelet på gården.

Det har blivit en tradition att 
goda partners kommer till vår hjälp 
på familjedagen. Livräddare gjor-
de isträning och lärde ut hur man 
hjälper sig själv om man skulle 
gå genom isen. Mycket spänning 
åstadkoms av livräddningshun-
darna som drog barnen på en släde. 
Polisen gladde de små gästerna 
med skoteråkning, och lejonet Leo 
delade ut godis. På isen brummade 

hydrokoptern och de stora motor-
cyklarna i den närliggande motor-
cykelklubben. Inför familjedagen 
ökade också Aibolands museum sin 
maskinpark och köpte tio sparkar, 
som man kunde tävla med. Anu och 
torsdagstanterna var i mattältet, där 
alla kunde hitta något som föll dem 
i smaken. Det fanns också ett urval 
av våra speciella rätter - estlands-
svenskarnas fiskar, krämig laxsoppa 
och pannkakor. När kylan kröp in 
under huden blev man varm av den 
heta bärglöggen från Haavagården.

Om det vackra vintervädret fort-
sätter kan man fortsätta njuta av vin-
terglädjen i museets trädgård även 
efter familjedagen. Man kan åka 
iskarusell och hyra spark. På fet-

tisdagen snöade det och barn från 
Ridala besökte vår vinternöjespark 
och det var mycket glädje. Karusel-
lerna snurrade kontinuerligt i över 
en timme. Och glädjen med att åka 
i karusellen hade nog fortsatt, men 
tills sist lockade de nybakade fet-
tisdagsbullarna barnen att ta rast. 
Picknicken i snön blev lyckad. Det 
stod inte helt klart var vispgrädden 
slutade och snön började.

Det finns anledning att vara tack-
sam och glad. Barnens glittrande 
ögon var det största tacket. Tack alla, 
gemensamt kan vi göra mirakel!

Aibolands museums dörr och 
hjärta är öppet för besökare. God 
hälsa och lyckligt möte önskar vi er 
alla! 

Vinterglädje på isen i gamla hamnen i Hapsal
Lydia Kalda

På Aibolands familjedag lärde livräddare ut hur man hjälper sig själv om 
man skulle gå genom isen. Foto: Jorma Friberg 



6

Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Ny regering
Estland fick den 26 januari en ny 
koalitionsregering, bestående av li-
berala Reformpartiet (34/101 man-
dat) och centerliberala Centerpartiet 
(25/101 mandat). Till premiärminis-
ter utsågs Reformpartiets Kaja Kal-
las, landets första kvinnliga. Av 14 
ministrar är sex kvinnor. Den tidiga-
re koalitionen mellan Centerpartiet, 
Fosterlandsförbundet Isamaa och 
extremhögerpartiet EKRE upplös-
tes på grund av en korruptionsskan-
dal inom Centerpartiet, varefter den 
tidigare premiärministern Jüri Ra-
tas valde att avgå. Ratas fick under 
den två år långa regeringsperioden 
ständigt dementera pinsamma ut-
talanden från EKRE kring landets 
inrikes- och utrikespolitik. Estland 
har som enda land i världen kvinnor 
som president och premiärminister. 
Ekonomi 
Estlands Riksbank tror att ekono-
min återhämtar sig 2022 till nivån 
före coronapandemin. För inneva-
rande år förutspås en tillbakagång 
på 2,5 procent, samtidigt som fallet 
är mindre än tidigare förväntat. Ar-
betslösheten förväntas ligga kring 
tio procent. Alla prognoser är högst 
osäkra och hänger på den fortsatta  
coronautvecklingen.
Turism
Estlands inkomster från turism 
2020 uppgick enligt Estlands Riks-
bank till 410 miljoner euro, en 
minskning med en miljard i jämfö-
relse med 2019. Antalet besökare 
minskade med 72 procent. Hälften 
av de 1,7 miljoner besökarna kom 
från Finland. Turister från övriga 
EU, förutom Finland, Lettland och 
Litauen,  utgjorde bara 19 procent 
av det totala antalet. 
Afrikastrategi
Estlands utrikesministerium har 
presenterat en Afrikastrategi fram 
till 2030. Informationsteknologi, 
miljö och säkerhet står i fokus. 
Estland har under många år delta-

git i fredsbevarande insatser under 
fransk ledning, bland annat i Mali. 
Under året öppnar Estland ambas-
sad i Kenya. 

Diplomatiska förbindelser
100 år
Estland upprättade diplomatiska 
förbindelser med bland annat Sve-
rige, Norge och Danmark för 100 
år sedan. Jubileumet uppmärksam-
mades med en sammankomst utom-
hus för all ambassadpersonal från 
berörda länder hos president Kersti 
Kaljulaid. På Sveriges ambassad 
i Tallinn kan man följa förbindel-
serna mellan Sverige och Estland 
genom en fotoutställning. 

Bättre information
om utlandsester
Uppskattningsvis 165 000 till 
200 000 eller 15-20 procent av alla 
ester är bosatta utanför Estland. 
Estlands Integrationsmyndighet 
(Integratsiooni sihtasutus) har där-
för lanserat The Global Estonian 
Report som varje vecka publicerar 
nyheter kring estniska aktiviteter i 
utlandet.

Tallinn en familjevänlig stad
Enligt norska Sumo Finans intar 
Tallinn fjärde plats bland Europas 
familjevänligaste städer efter Porto, 
Lissabon och Barcelona. Tallinn in-
tar första plats i fråga om skolgång. 
I undersökningen jämförs faktorer 
som skolgång, brottslighet, trygg-
het, levnadsomkostnader, barnvän-
lighet och grönområden. Stockholm 
hamnar på plats 22.
Estland ett fritt land
Enligt amerikanska Human Free-
dom Index 2020 är Estland ett av 
världens friaste länder och hamnar 
på plats åtta bland 162. I under-
sökningen tittar man på faktorer 
som personlig och ekonomisk fri-
het. Bäst är Nya Zealand följt av 
Schweiz, Hong Kong (?), Danmark, 
Australien, Kanada och Irland. Est-
land följs av Tyskland/Sverige och 

Finland. USA hamnar på plats 17. 
I en internationell jämförelse intar 
Estland plats 17 bland 180 länder 
inom korruption. Enligt en annan 
internationell undersökning intar 
Estland första plats i fråga om möj-
ligheter att arbeta hemifrån i sam-
band med coronapandemin. Detta 
tack vare landets föredömliga digi-
taliseringsnivå.

.Söka efter gravar
i Estland

I Estland finns en internettjänst som 
heter Haudi (”Gravar”). Den inne-
håller bland annat en sökfunktion 
med vilken man kan söka efter var 
en person är begravd. Man kan göra 
sökningen över hela Estland eller 
precisera den till län, kommun eller 
begravningsplats.

Lääne-Nigula kommun har nyli-
gen anslutit sina begravningplatser 
till Haudi. För att söka efter en an-
förvants grav på en av kommunens 
begravningsplatser, gå till adressen 
www.kalmistud.ee/haudi och välj på 
kartan Läänemaa och Lääne-Nigu-
la. Välj sedan önskad begravnings-
plats i kommunen och fyll i sökkri-
terierna för den begravda personen.

Observera att namnen i registret 
är stavade enligt texten på korset el-
ler gravstenen. Det innebär att man 
ibland måste söka med flera olika 
stavningar för att få en träff.

Adressändring?
Om du flyttar till en ny adress, med-
dela adressändringen till föreningen 
med ett mejl till info@rnhf.se el-
ler direkt till den registeransvariga 
Brita Wiberg, tfn 070-697 48 28, 
e-post brita.wiberg@gmail.com. 
Meddela även om du har ändrat din 
e-postadress, så kvarstår du som 
prenumerant på Nyhetsbrevet.
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Utvandring över de vida haven från Rickul/Nuckö-området
Göte Brunberg

I två tidigare artiklar i Medlems-
blad nr 3 och 4 2020 har jag beskri-
vit utvandringen till Sverige från 
Rickul/Nucköområdet från början 
av 1800-talet fram till andra världs-
krigets utbrott. Men det fanns även 
de som med början från förra sekel-
skiftet sökte sig ett bättre liv långt 
bort i andra kontinenter. En del av 
de tidiga utvandrarna var troligen 
sjömän som passade på att ”hoppa 
av” vid lämpligt tillfälle, men för 
de flesta var emigrationen säkert en 
planerad och väl övervägd hand-
ling, motiverad av en förhoppning 
om en bättre framtid och kanske en 
del äventyrslusta.

De stora invandringsländerna 
för Rickul/Nuckö-borna var USA, 
Kanada, Brasilien och Australien. 
Totalt utvandrade cirka 270 perso-
ner dit.
Ett stort tack till Inger Nemeth, 
som har gjort ett detektivarbete 
för att leta fram uppgifter om 
dem som invandrade till USA och 
Kanada, och Barbro Murphy och 
Ethel Lagesten som har komplet-
terat med uppgifter om dem som 
invandrade till Kanada.
Utvandringen till Brasilien
Utvandringen till Brasilien från 
Rickul/Nuckö var koncentrerad till 
ett antal år runt 1910, kanske till 
och med till ett år, 1908. Det är känt 
att tre familjer emigrerade.

En viktig roll spelade lettlända-
ren Johann (Janis) Gutmann. Han 
blev 1905 av brasilianska myndig-
heter utsedd till immigrationsagent 
med uppgift att värva östeuropeiska 
immigranter till São Pauloområdet.  
Han gav ut illustrerade broschyrer 
som beskrev Brasilien som ett möj-
ligheternas paradis: Man skulle få 
mark på gynnsamma villkor och 
marken var mångdubbelt bördigare 
än den i Europa. Det är dokumen-
terat att familjen Pelmas (se nedan) 
resa förmedlades av Gutmann och 
det är troligt att det gällde även för 

de övriga familjerna.
År 1908 emigrerade Johannes 

Pelmas från Bergsby Bibor med 
hustru och nio barn. De hamnade i 
ett kolonistområde i Itajuba i Minas 
Gerais, där de gick ett hårt öde till 
mötes. Fyra av barnen dog kort ef-
ter ankomsten. Livet som kolonist 
var hårt och Johannes Pelmas insåg 
efter en tid att det inte fanns någon 
framtid i Brasilien, utan man mås-
te resa tillbaka till Estland. Under 
återresan dit avled Johannes i Lissa-
bon. Resten av familjen tog sig till 
Estland, varifrån Lena och samtliga 
barn senare emigrerade till USA.

En av döttrarna, Elfrida Sproul, 
har skrivit en familjeberättelse, som 
finns i boken ”Minnen i ljus och 
mörker, del 2”. En förkortad ver-
sion är publicerad i fyra avsnitt i 
Medlemsblad nr 2001:4-2002:3.

År 1908 emigrerade Anders 
Engman från Rosta Graisas (bosatt 
i Nõva) med hustru och sju barn. De 
bosatte sig i Ouro Fina i provinsen 
Minas Gerais. En son dog rätt snart 
och en dotter återvände till Estland, 
men resten av familjen rotade sig 
och deras ättlingar är numera ut-
spridda över hela Brasilien. De är 

sedan ett par år tillbaka i kontakt 
med släktingar i Estland.

Troligen samma år 1908 emigre-
rade Anders Ahlberg från Norrby 
Mastall med hustru Lena och fem 
barn. De hamnade i São Paulo. En 
dotter dog och en son föddes där. 

Familjen flyttade 1914 tillbaka 
till Estland. De lämnade kvar en 
dotter i Brasilien.

Även Josef Westerholm från Öl-
bäck Rännal med familj skall en tid 
ha vistats i Brasilien och återvänt, 
men det finns inga närmare uppgif-
ter om detta.
Utvandringen till Australien
Till Australien emigrerade nio per-
soner, samtliga ogifta män.

Från Rickul Derhamn Skogvak-
taren emigrerade två bröder, Alex-
ander och Johannes Westerberg. 
Alexander drunknade under en fis-
ketur och Johannes stupade 1918 
vid Ypres i Belgien som inkallad 
soldat i de australiska trupperna i 
första världskriget.

Marina Wallin har beskrivit 
sökandet av uppgifter om hennes 
morbröders öde i en artikel ”Två 
Derhamnbröder emigrerar till Aus-
tralien” i Medlemsblad nr 1 2007.

Johannes Pelmas.       Foto: Privat

Johannes (till vänster) och Alexan-
der Westerberg               Foto: Privat

Fortsättning nästa uppslag
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Utvandring till Kanada
Invandringspolitik
Kanadas immigrationspolitik var i 
grunden generös, men man försökte 
i görligaste mån förhindra invand-
ring från asiatiska länder, framför 
allt från Kina.

Enligt 1923 års immigrationsakt 
uppmuntrades invandring av jord-
brukare från ett antal ”föredragna 
länder”. Bland dessa fanns inte Est-
land, men 1925 tilläts invandring 
även därifrån. Från 1930 tilläts, på 
grund av nedgången i ekonomin, i 
stort sett ingen invandring.

Efter andra världskriget lättade 
man på restriktionerna och lät flykt-
ingar (”displaced persons”) från de 
baltiska staterna invandra till Ka-
nada. Under perioden 1946-1955 
invandrade 14 000 estländare dit.

Invandring från Rickul/Nuckö
Till Kanada flyttade, enligt kända 
uppgifter, under årens lopp 103 per-
soner från Rickul/Nuckö. För 11 av 
dem är inflyttningsåret okänt. Dess-
utom vistades ett antal under en tid i 
Kanada, men flyttade sedan tillbaka 
till Estland. Två personer flyttade 
från USA till Kanada och åtta i den 
andra riktningen.

Fördelningen av invandringen 
per decennium och kön framgår 
av diagram 1. Det framgår att in-
vandringsförloppet kan delas upp 
i två perioder: före och efter andra 
världskriget. Före andra världs-
kriget invandrade man direkt från 
Estland medan invandringen efter 
andra världskriget utgjordes av per-
soner som hade kommit till Sverige 
före eller under kriget och därifrån 

flyttade vidare till Kanada. Ett fåtal 
invandrade också under denna pe-
riod från USA.

Före andra världskriget invand-
rade 35 personer, varav 34 män och 
en kvinna. Samtliga var ogifta. Den 
förste, Johannes Wiberg från Paj Jo-
nos Nibon, anlände 1912. 

De stora invandringsåren var 
1927 med sju, 1929 med 13 och 
1930 med sju personer. Fotot ned-
an av blivande kanadaresenärer är 
taget 1929. På fotot finns 23 män, 
varav 14 är identifierade (se bild 
B410008-26 i Bildarkivet på fören-
ingens hemsida). Det är känt att ett 
antal av dem kom tillbaka till Est-
land efter en tid och några kanske 
ångrade sig och kom aldrig iväg.

Den andra invandringsvågen 
till Kanada tog sin början under 
1940-talets sista år och de första 
åren av 1950-talet. Det kalla kriget, 
förstärkt av koreakrigets utbrott 
1950, gjorde att många estländare 
som hade kommit till Sverige under 
andra världskriget kände sig osäkra 
och ville flytta till en säkrare plats 
på andra sidan Atlanten. Invand-
ringskvoten till USA var i praktiken 
stängd och Kanada kvarstod som 
det enda alternativet.

Under 1940- och 1950-talet in-
vandrade 58 personer, 46 män och 
32 kvinnor. Av dem utvandrade se-
senare fyra personer till USA.

Till skillnad från invandringen 
före andra världskriget tillhörde de 
flesta familjer.

Diagram 1. Antalet invandrade till Kanada per decennium.

Blivande kanadaresenärer 1929.                                            Foto: SOV:s arkiv
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Utvandring till USA
Invandringspolitik
Till USA gällde i praktiken fram till 
början av 1900-talet fri invandring 
från europeiska länder. På grund 
av hög invandring och stagnerande 
ekonomi antogs 1921 en lag, som 
begränsade den årliga invandringen 
från ett land till tre procent av det 
totala antalet invandrade från det 
landet enligt 1910 års folkräkning 
(census). Immigrationslagen av 
1924 skärpte ytterligare gränserna 
för antalet invandrade per land och 
år. För Estland gällde antalet 116.

Enligt ”Displaced Persons Act” 
från 1948 tilläts 11 000 personer 
som hade flytt från Estland under 
andra världskriget att invandra till 
USA.

En stor del av invandrarna till 
USA slussades via immigrations-
stationen Ellis Island, som var belä-
gen på en ö i inloppet till  hamnen i 

New York. Den öppnades 1892 och 
stängdes 1954. Under stationens 
verksamhetstid passerade mer än 12 
miljoner immigranter genom den.
Invandring från Rickul/Nuckö
För Rickul/Nucköborna var USA 
det största invandrarlandet, främst 
under åren fram till andra världs-
kriget. Enligt kända uppgifter in-
vandrade 146 personer,  en del via 
Brasilien och Kanada. Av dessa är 
det exakta invandringsåret känt för 
cirka 125. Den första kända invand-
raren är Anton Magnusson från 
Höbring Prost Storgården, som an-
lände 1897.

Fördelningen av invandringen 
per decennium framgår av diagram 
2. Den större delen av de invandrade 
anlände under åren 1900-1929. Det 
stora invandringsåret var 1923 med 
23 personer. Bland dem fanns åtta 
personer från släkten Koinberg på 
Roslep Seffers. Bland övriga släk-

Diagram 2. Antalet invandrade till USA per decennium.

Immigrationsstationen Ellis Island 1907.                           Foto: Time Magazine

ter med många invandrare till USA 
fanns Pelmas, med 10 personer från 
Höbring Johans och  Bergsby Bi-
bor (varav två via Brasilien). Från 
Ölbäck Kro invandrade sex av nio 
söner till Anders Treiberg och hans 
hustru Tio, varav en via Kanada. En 
berättelse om familjen finns  på si-
dorna 10-11.

Under åren fram till 1920 var 
männen till antalet helt domineran-
de: 66 män mot sju kvinnor. Under 
de resterande  åren fram till andra 
världskriget blev förhållandet mer 
utjämnat, 37 mot 25. Fram till an-
dra världskriget invandrade endast 
ett gift par, men tio äktenskap in-
gicks i USA mellan invandrade från 
Rickul/Nuckö-området.

Av de invandrade 146 personer-
na kom 121 från Rickuls kommun. 
Av dem kom 36 från Roslep, 20 
från Ölbäck, 19 från Höbring och 
16 vardera från Bergsby och Spit-
hamn. Endast 25 kom från Nuckö-
området (de tidigare kommunerna 
Sutlep och Pasklep).

Vid de folkräkningar som gjor-
des vart tionde år i USA noterades 
personernas yrke. För de invand-
rade männen från Rickul/Nuckö 
anges ofta att de var  timmermän 
(”carpenter”) inom byggbranschen.

Några av dem som invandrade 
under 1920-talet återvände under 
1930-talets depression tillbaka till 
Estland. De är inte medräknade.

Sex personer flyttade på sin ål-
ders höst till Sverige och avled här.
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Min kusin Göran Treiberg gav 
mig uppslaget att skriva denna 
berättelse om våra farföräldrar 
Anders och Tio Treiberg och de-
ras familj på Krogården, ”Kro-
en”, i Ölbäck.
Krogården
Åtminstone sedan mitten av 
1700-talet har det som granne till 
Rosleps kapell funnits en krog, dia-
lektalt kallad ”Kappol Kroen” el-
ler bara ”Kroen”. Krogen ägdes av 
Rickuls gods, som arrenderade ut 
krogverksamheten.

År 1838 kom Johan Treiberg 
från Rickul Koppel dit som krö-
gare. Krogverksamheten upphörde 
i slutet av 1800-talet och i samband 
med friköpen av gårdar på 1890-ta-
let blev Kroen en bondgård. Där 
startades också en butik, ”Kro boe”, 
som i början av 1930-talet blev koo-
perativ.
Anders och Tio Treiberg
Husbonde på Kroen blev 1886 Jo-
han Treibergs sonson Anders Trei-
berg. Han föddes den 3 april 1861 
och var gift med Tio Thomsson från 
Höbring Jocks, född den 1 februari 
1868. Anders hade hedersuppdraget 
att vara kyrkvärd vid Rosleps ka-
pell. Han dog i Estland den 18 de-
cember 1937. Tio kom till Sverige 
i december 1943 och dog den 1 au-
gusti 1960.

Anders och Tio fick tolv barn, 
varav sex av de nio sönerna under 
årens lopp emigrerade till USA. De 
övriga barnen, med undantag av en 
son som dog i Estland, kom med 
sina familjer till Sverige före och 
under andra världskriget.
Anders och Tios barn
Johannes, född den 28 september 
1887, var till sjöss några år. Hans 
kapten övertalade honom att byta 
efternamnet till Freiberg, då han 
tyckte att Treiberg inte lät tillräck-
ligt tyskt(!). År 1912 invandrade 
Johannes till USA och efter att ha 
jobbat sig igenom landet hamnade 

han till slut i Ventura i Kalifornien. 
Där  sysslade han bland annat med 
underhåll av oljetankrar och arbete 
i byggbranschen. År 1959 besökte 
han Sverige och träffade sin mor för 
första gången på 40 år! Han var gift 
med Lena Velarde från Ventura och 
de fick fem barn. Johannes dog den 
29 december 1975.

Alexander, född den 31 januari 
1890, reste till Hawaii 1910. Han 
lämnade Hawaii efter några år och 
reste omkring under namnet Alex 
Nelson i 22 år för att undvika att 
kallas in till militärtjänst. Han åter-
vände till Estland 1932 för en kort 
tid och emigrerade därefter till USA 
där han under vår-sommar-höst ar-

betade som skogsarbetare i Port 
Angeles, Washington. Under vin-
tern tog han in på hotell och spelade 
kort med sina kamrater. År 1950 
kom han till Ventura i Kalifornien 
och bodde hos sin bror Herman. 
Han tog tillbaka familjenamnet 
Treiberg. Alexander var ogift och 
dog 1974.

Olga, född den 21 januari 1892, 
var gift med Anders Westerby från 
Roslep Mickas. De lämnade Est-
land med en rymmarbåt i april 1944 
och bosatte sig i Nacka. De fick två 
barn, båda födda i Estland. Olga 
dog den 9 mars 1985 .

Elisabeth, född den 15 februari 
1894, var gift med Johannes Vester-
by från Roslep Mickas. De lämnade 
Estland med samma rymmarbåt som 
Olgas familj för att först bosätta sig  
i Dalarö och senare i Bromma. De 
fick sex barn, alla födda i Estland. 
Elisabeth dog den 30 maj 1947.

Karl, född den 3 mars 1896, 
emigrerade 1914 till USA. Han tog 
värvning i första världskriget och 
skickades till Frankrike, där han 
blev sårad. Han bodde därefter i 

Familjen Treiberg på ”Kroen” i Ölbäck
Brita Wiberg, dotter till Anton Treiberg

Treibergfamiljen i Estland 1938. Från vänster Voldemar, Anton, Leontine, 
Paul, Tio, Elisabeth, Carl och Ferdinand. Foto: Privat

Ölbäck Kroen. 
Foto: SOV:s arkiv
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Brooklyn, New York. Han reste hem 
till Estland, där han gifte sig med 
Christina Blomberg från Höbring 
Draiars. De reste 1933 till Ventura i 
Kalifornien med sina två barn. Karl 
dog den 25 december 1988. 

Paul, född den 18 oktober 1898, 
var gift med Maria Klingberg från 
Spithamn Jåcks. De bodde först på 
en jordreformgård i Norrby, men 
kom i början av 1930-talet tillbaka 
till Kroen där Paul övertog driften 
av den kooperativa butiken. De fick 
fyra barn. En son rymde till Sverige 
i maj 1943 och två döttrar kom över 
legalt i december samma år. Resten 
av familjen kom till Sverige med 
samma rymmarbåt som Olgas och 
Elisabeths familjer. De bosatte sig i 
Bromma i Stockholm. Paul dog den 
30 oktober 1982.

August, född den 10 juli 1901, 
arbetade först hemma på gården, 
varefter han lämnade Estland för en 
tid och arbetade tillsammans med 
sin bror Alexander på Hawaii. Han 
kom senare tillbaka till Estland och 
gifte sig med Lizette Kiil från Hap-
sal. De hade inga barn. August föro-
lyckades och dog den 4 juni 1934.

Herman, född den 20 februari 

1904 arbetade först hemma på går-
den men i april 1923 reste han till 
sin bror Karl i Brooklyn, New York. 
Där stannade han i fem år tills han 
fick sitt medborgarskap i USA. Han 
gjorde ett par kortare visiter till Est-
land 1928 och 1931 men återvände 
sedan till USA och jobbade först i 
Chicago och senare i Honolulu på 
Hawaii. 1942 kom han tillbaka till 
fastlandet och gifte sig med Lucille 
Pletzko från Maryland. De bodde 
först i Maryland men flyttade sedan 
till Ventura i Kalifornien. De fick 
fem barn. Herman dog den 6 mars 
2000.

Voldemar, född den 10 juli 
1906. Han arbetade hemma på går-
den men gjorde en kortare resa till 
USA för att arbeta tillsammans med 
sina bröder. Han gifte sig med Ali-
de Heyman från Roslep Brus. De 
fick tre barn, två i Estland och det 
yngsta i Sverige. Familjen lämnade 
Estland i juli 1939 för att bosätta sig 
och arbeta i Sverige. Han arbetade 
i byggbranschen och som snickare. 
Voldemar dog den 2 juli 1998.

Anton, född den 18 oktober 
1908. Han utbildade sig till skräd-
dare och gifte sig med Irene Blom-
berg från Höbring Koppel. De fick 
två barn. Han arbetade i eget skräd-
deri i Reval fram till krigets början, 
då han flyttade verksamheten till 
sitt nybyggda hus på Dunaback i 
Ölbäck. Anton  mobiliserades till 
ryska armén i juni 1941. På grund 
av sjukdom internerades han i ar-
betsläger i Sibirien och kom tillbaka 
till Reval i december 1944. Famil-

jen hade kommit till Sverige i de-
cember 1943 och ansökte förgäves 
hos sovjetmyndigheterna att Anton 
skulle få komma efter. Han gifte om 
sig med Inda Lehtsalu 1953 och de 
fick en dotter.

År 1966 lyckades bröderna i Ka-
lifornien få över Antons familj dit. 
Han jobbade i Ventura som änd-
ringsskräddare i en butik, där störs-
ta bekymret var att lära sig måttet 
inch, han tog ögonmått! Anton dog 
den 23 september 2015. 

Ferdinand, född den 18 augusti 
1911. Han arbetade på gården och 
förestod affären på Kroen. I början 
av 1930-talet reste han till Kanada 
och jobbade i skogen. Han åter-
vände till Estland 1934 och gifte sig 
med Elfrida Åkerblad från Bergsby 
Marks. Inför krigsutbrottet lämnade 
de Estland och reste till Sverige i 
november 1939, där han köpte en 
gård. Efter att ha sålt gården arbeta-
de han på Scania Vabis i Södertälje. 
År 1951 emigrerade de till Kanada 
och därefter 1960 vidare till Ven-
tura i Kalifornien. De fick fyra barn. 
Ferdinand dog den 23 mars 2004. 

Leontine, född den 22 septem-
ber 1913, var gift med Egon Kling-
berg från Bergsby Hinos. De läm-
nade Estland i november 1939 och 
bosatte sig i Södertälje. De fick fem 
barn, varav två var födda i Estland. 
Leontine dog den 12 maj 1999.

Källa för uppgifter om dem som ut-
vandrade till USA: ”The Treiberg 
Family History” av Barbara Trei-
berg Holfeltz.

Anders och Tio Treiberg. 
Foto: SOV:s arkiv

Treibergfamiljen i Stockholm 1959. 
Från vänster Voldemar,  Leontine, 
Johannes, Tio, Carl, Paul och 
Olga.  Foto: Privat

Treibergbröder i Ventura 1967/68. 
Stående från vänster Herman, An-
ton och Ferdinand. Sittande Carl, 
Alexander och Johannes. 

Foto: Privat
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I Estland gjorde jag också ett 
besök i mors barndomshem, Nils-
Andersgården i Gambyn. Stående 
framför husets tröskel mindes jag 
alla de gånger jag hört min mor 
sjunga ”Du hemmets jord”:
Du hemmets jord där jag som liten 
lekte,
din blotta åsyn gör min känsla 
varm.
Här var det modershänder ömt mig 
smekte,
här blev jag lyft uppå min faders 
arm.
Min mor Elvine Nilsson återsåg 
”hemmets jord” vid vårt besök i 
Estland under Nucködagarna 1990. 

Ett mycket 
lyckat besök, 
inte minst 
beroende på 
alla släkting-
ars insatser 
och hjälpan-
de händer 

och ett gediget program.
Mor dog 1996. Jag har under 

alla år därefter regelbundet besökt 
Estland. Svenskbygden och kusi-
nerna Nils och Aime är vad som är 
viktigast för mig.

Till mors grav i Sverige tog jag 
vid mitt senaste besök med ett par 
nävar jord från Nils-Andersgården.

Du hemmets jord
Birger Vernersson

Den som av tvång flytt sitt hem och 
land, blir under hela livet påver-
kad av detta. Kan man inte då un-
der överskådlig tid återvända, utan 
denna dörr är oåterkalleligt tillbom-
mad och ens livsrötter måste få slå 
rot i en ny miljö, måste man genom 
dagar av missmod och längtan finna 
kraft.

För estlandssvenskarna var sång-
en viktig. I vardagens möda och 
glädje fanns styrkan i sången. Här-
till kommer de stora sångarfesterna, 
som också fanns under sovjetisk tid. 
Jag fick själv uppleva hur mäktigt 
sången ljöd vid mitt besök på Sång-
arfältet i Tallinn sommaren 2000.

Gambyn

En estlandssvensk by 1640-
1944. Historik och minnen 
sammanställda av Alrik Bo-
man.
53 sidor plus bilagor. Ill. 
Tryckt 1997. Nytryck 2020.
Pris 100:-.

Beställ med e-post till order@
rnhf.se eller Maja Granberg,  
tfn 070-798 38 69, e-post ma-
jagranbergs@hotmail.com

Kostnad för porto och embal-
lage tillkommer.

Markskattebeskedet, Maksuteade, 
för år 2021 har nu sänts ut från 
skattemyndigheten Maksu- ja Tol-
liamet.

Man har inte till detta år infört 
den aviserade ändringen av värde-
ringen av markstyckena, utan 2020 
års värdering gäller även i år. Pro-
centsatsen i Lääne-Nigula kommun 
är oförändrat 2,5 procent, varför 
markskattebeloppet skall vara det-
samma som förra året.

Hur mycket markskatt som totalt 
skall betalas under året står på mark-
skattebeskedet efter ...maamaksu-
summa on.

Det finns två betalningstillfällen, 
den 31 mars och den 1 oktober. Om 
skattebeloppet är 64 euro eller min-
dre skall hela beloppet vara inbetalt  
senast den 31 mars.

Inbetalning skall ske till ett av 
de bankkonton som står i rutan med 
raden som börjar med Pangaüle-
kandega maksu .... Du måste vid in-
betalningen ange det nummer som 
står på nästa rad efter ...viitenum-
ber. Det numret är unikt för varje 
skattebetalare, så det är noga med 
att det blir korrekt!

Vid inbetalning via internet 
måste IBAN-numret (internationel-
la banknumret) för Maksu- ja Tol-
liamets konto och den mottagande 
bankens SWIFT/BIC-kod anges. 
Maksu- ja Tolliamet skall anges 
som mottagare. 

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 be-
talar in hamnar på personens ”för-
skottsbetalningskonto”. Från kontot 
dras markskatten vid de båda be-
talningstillfällena. 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 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.

Inbetalning av markskatten 2021
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Min mor Julia Hamberg
Albert Simonson, Santa Ysabel, Kalifornien, USA

Min mor Julia Hamberg växte upp 
på Baskullgården lite öster om Ros-
leps bykärna i Rickul. Hon gick i 
folksskolan som låg bredvid Der-
hamnvägen, men måste sluta när 
fadern dog. Då fick hon ta hand om 
hästen och arbeta som en man.

Hon var duktig med hästar, red 
som vinden. Hon berättade för mig 
hur fort hon red förbi Rosleps mör-
ka kyrkogård på natten. Gravstenar 
glödde blåaktigt med en hemsk inre 
belysning, sa hon till mig som barn 
i New York. Även då tvivlade  jag.

Hon och hästen körde sand för 
den nya stenbelagda Derhamnvä-
gen 1915-17, förbi skolan. Projek-
tet beskrevs av släktingen Manfred 
Hamberg i Kustbon december 1974.

I Reval fick hon jobb som hem-
biträde hos en balttysk familj, och 
lärde sig tyska och att sy kläder. 
Hon var inte ensam. Där fanns goda 
väninnor från Rickul och även i 
Sankt Mikaelskyrkan på Rüütliga-
tan i Gamla stan. En fotoateljé låg i 
det urgamla Sankt Petersburg hotell 
vid Rataskaevu-torget. Där kunde 
hon fotografera sig.

Ett av hennes foton imponerade 
på mig i New York. Hon stod ung 
och fin med tre välklädda väninnor 
framför en ståtlig byggnad. Sjuttio 
år senare tog jag kortet med mig till 
Estland. Byggnaden visade sig vara 
Kadriorg, slottet som Peter den Sto-
re lät bygga åt sin tsarinna Katerina. 
Julia står till vänster, men vad heter 
de tre andra rickuldamerna? Finns 
det någon läsare som känner igen 
dem?

Kortet togs före 1925, då Ju-
lia tog gamla Gripsholm mot New 
York via Göteborg. Min framtida 
far Johan Simonsson, nyligen besvi-
ken i kärlek, steg där ombord. Hans 
fästmö hade inte väntat ordentligt 
medan han jobbade ihop pengar i 
Australien. Han dansade med den 
glada, livliga och välklädda Julia. 
Han lovade henne vaniljglass så 

Julia Hamberg.             Foto: Privat Julia (längst till vänster) med vänin-
nor i Reval.                     Foto: Privat

Den 1 mars har fortfarande många 
av förra årets medlemmar inte be-
talt medlemsavgiften för år 2021. 
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 15 maj.

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.

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.

fort de kom fram till New York.....
Genom alla sina år älskade hon 

vaniljglass och alla sina rickulkam-
rater som samlades och dansade i 

Vasa Hall, med namn som kunde 
ha plockats ur vår medlemsförteck-
ning.

Inbetalning av medlemsavgiften
och utskick av Medlemsbladet
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Mer 
information

från VKS finns som vanligt 
på hemsidan www.vastra-
kustensskogsagare.se. 
Ni når VKS via mejl på 
info@vastrakustens-

skogsagare.se.

Som vi redan förut informerat om 
så förändras nu skattelagstiftningen 
för privata skogsägare i Estland. 
Vid årets deklaration av intäkter 
från skogsbruket så introduceras ett 
årligt skatteavdrag på upp till 5 000 
euro per person som deklarerar, 
alltså för varje registrerad delägare 
i en fastighet. Detta kan förstås ha 
en mycket stor positiv effekt vid 
den estniska deklarationen. Liksom 
förra året så hjälper Piret Peeterson 
vid behov LM:s medlemmar med 
deklarationerna, men i år får vi yt-
terligare en månad på oss då dessa 
inte behöver lämnas in förrän den 
30 april. Notera att vi svenskar en-
ligt reglerna ska beskatta intäkterna 
i Estland även i den svenska dekla-
rationen.

Skogsbruksplaner på
svenska och engelska
Under hösten har vi i styrelsen vid 
ett flertal tillfällen diskuterat med 
LM om dagens estniska skogs-
bruksplaner skulle kunna beställas 
på svenska eller engelska. Ett väl-
digt positivt besked från LM är att 
de nu ska upphandla ett program för 
översättning av skogsbruksplaner. 
Detta medför förstås utvecklings-
kostnader och därför har vi beslutat 
att VKS delfinansierar programmet, 
så att våra svenska medlemmar kan 
beställa översatta skogsbruksplaner 
till ett pris av bara 20 euro. Grund-
kostnaden för att göra själva planer-
na är nu 14,50 euro/ha, före bidrag.

LM:s nya hemsida
ska startas i mars
I flera år har man i Est-
land arbetat för att 
skapa en gemen-
sam hemsida för 
landets skogs-
ägareföreningar, 
Metsaühistu, där 
de lokala fören-
ingarna också har 
sin egen sida. Vi har 
nu fått det positiva be-

skedet att den nya hemsidan ska 
startas i början av mars. När denna 
är på plats kommer LM att påbörja 
arbetet med att skapa en särskild 
flik på sin hemsida för svenska 
medlemmar.
Mikk Link intervjuad
i radio om skogsbruk
I estnisk riksradio blev Mikk Link 
nyligen intervjuad om hur skogs-
bruk går till vintertid och hur det var 
förr i tiden då skogsägarna på egen 
hand utförde det allra mesta av ar-
betet. Det finns fortfarande en gan-
ska romantiserad bild av hur det var 
förr att gå ut i skogen och avverka. 
Även Mikk medgav att han minns 
med glädje hur det var att som ung 
pojke gå ut med de äldre för att ta 
vara på virke till olika ändamål. 
Mikk framhöll dock att det krävdes 
mycket arbetstid, kunskap om hur 
träd skulle väljas, skarpa verktyg 
samt egen tillgång till transportme-
del och plats för virkeslagring och 

-bearbetning. Inget av detta 
har de vanliga skogs-

ägarna idag och det är 
svårt att tänka sig att 

så många privata 
skogsägare skulle 
välja att arbeta i 
skogen en vinter 
som denna, även 

om avverkning vin-
tertid är bra tack vare 

bättre markbärighet 

med mera. De allra flesta behöver 
helt enkelt professionell hjälp både 
för avverkning och produktion av 
virkessortiment. Det var nog bra att 
detta kom fram i radio.

Övrig aktuell information
Mikk Link har meddelat att han av-
ser att avsluta sin anställning vid 
LM under 2022. Vi i VKS´ styrel-
se beklagar förstås detta eftersom 
Mikk har varit en så väldigt bra 
kontakt och samarbetspartner för 
oss nu i många år. Det finns dock 
redan planer på vem som ska ta 
över som chef efter Mikk, vi åter-
kommer till detta längre fram. Vi 
hoppas också kunna tacka av Mikk 
personligen vid ett möte i höst. 

Annan information från LM just 
nu är att medlemmar fortsatt har 
tre timmars gratis konsultation på 
sina fastigheter. Om inte konsulta-
tionen leder till uppdrag så kostar 
varje extra timme 31 euro. LM har 
köpt in ett datorprogram som ad-
ministrativt stöd för planering och 
genomförande av återplantering på 
medlemmars fastigheter. På grund 
av pandemin så är avverkningsupp-
dragen från svenska medlemmar 
för närvarande väldigt få, men man 
har ändå tre avverkande maskiner i 
gång, en skördare för grövre skog 
och två maskiner med klippverktyg 
(”giljotin”) i kranen för fällning av 
klenare skogsenergiträd.

Lättnader och restriktioner för skogsägare
Bengt Brunberg 

Här kör en skotare ut klena skogsenergiträd ur vinterskogen. 
Foto: Mikk Link
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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

Program för Aibolands museum våren 2021
8 maj kl. 12 Fiskdagen – böckling. 
15 maj kl. 18-23 Museinatt på Aibolands museum. 
5 juni kl. 11-15 Gamla hamnens marknad, rökt fisk –  
 näbbgädda vid Aibolands museum. 
18 juni kl. 19 Konsert (Pärimus konsert) på museets  
 gård. Runösånger och berättelser.   
 Biljetter erfodras.
7 augusti Havets dagar. Nuckö delkommuns och  
 Aibolands museums gemensamma  
 projekt. Plats: Gamla hamnens torg.
13 augusti Fest för sång- och dansfestens del- 
 tagare. Kvällsmat. Talharpmusik. Kafé på  
 Aibolands museum.
14 augusti Estlandssvenskarnas fjärde sång- och 
 dansfest i Biskopsborgen i Hapsal.

För eventuella ändringar i programmet, se hemsidan: 
www.aiboland.ee eller www.facebook.com/aiboland.ee

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.

Söndag-måndag kl 10-16
1 september-30 april: tisdag-lördag kl 10-16.

 Söndag-måndag STÄNGT.
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Tallink Silja Line
Det avtal som slöts 2016 mellan 
rederiet och de estlandssvenska 
föreningarna är förlängt till 2022. 
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 de ordinarie priserna 
för de olika typerna av stugor, gå 
till www.roosta.ee/en och välj Price  
2021. För att få information om stu-
gorna och beställa, välj Book högst 
upp på sidan. Då kommer du till be-
ställningssidan.

För att få medlemsrabatten, ange 
rabattkoden client i I have a code. 
Välj ankomstdatum, antalet nätter  
och personer och tryck Search. Då 
får du fram det rabatterade priset för 
stugorna och kan fortsätta beställ-
ningen genom att trycka Book för 
det aktuella alternativet.

Observera att endast stugorna 
med ett och tre sovrum går att be-
ställa via beställningssidan. Övriga 
stugor kan endast beställas via tfn 
+372 525 6699 eller med e-post till 
roosta@roosta.ee.

Vid incheckning skall medlem-
skort uppvisas.
Hyra av bil i Tallinn
Hembygdsföreningens medlemmar 

Medlemsrabatter 2021
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.
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Handdukar 
Ge bort några 
handdukar! 
Linnehanddu-
kar med tryckt 
karta över 
Rickul/Nuckö- 
området. 
Passa på att 
köpa till reapris!
Pris: 35 kronor
+ porto. 

Färjelinjen 
Kapellskär – Paldiski

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Ka-
pellskär och Paldiski. 

Avgångstider från Kapellskär:
Måndag - lördag  kl 21.00 
 ankomst Paldiski  kl 08.00
Söndag (Sailor) kl 09.00 
 ankomst Paldiski  kl 19.00
 

Avgångstider från Paldiski:
Alla dagar kl 22.00  
 ankomst Kapellskär  kl  7.30

Bokningsavgift: per telefon 150 kronor, bok-
ning on line 0 kronor.

OBS! Gäller endast nödvändiga resor. Passa-
gerarna ombedes använda ansiktsmask.

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.

 ”Våra smaker i Nuckö”
Boken har sam-
manställts av MTÜ 
Einbi Külaselts och 
innehåller recept 
och beskrivningar 
av alla byar i Nuckö 
delkommun.

Recepten är gamla 
estlandssvenska re-
cept med en modern 
touch. Varje by har 
en beskrivning samt 
ett recept.

Boken är trevlig att bläddra i och läsa de korta 
beskrivningarna av varje by. Den är proffsigt 
gjord och med vackra bilder.
Pris: 250 kr + porto.
Beställning till majagranbergs@hotmail.com el-
ler tfn 070-798 38 69
OBS! Vi har endast ett begränsat antal böcker!

NY BOK

Beställ med e-post 
till order@rnhf.se 
eller Maja Gran-
berg,  
tfn 070-798 38 69, 
e-post majagran-
bergs@hotmail.
com
Kostnad för porto 
och emballage 
tillkommer.


