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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Så har ännu ett årsmöte avslutats. Denna gång på anrika
Piperska Muren i Stockholm. Anledningen att vi var på
ett så fint ställe var givetvis att vi firade 20 år med föreningen.
Jag vill börja med att tacka för förtroendet att leda
föreningen ännu ett år! Tillsammans med den övriga styrelsen ser jag fram emot ännu ett arbetsår. Styrelsen har
engagerade medlemmar som har ett stort intresse för det
estlandssvenska arvet och verkligen arbetar aktivt för
föreningen. Vi har en positiv anda i styrelsen och det ger
en energikick vid varje styrelsemöte. Det är inte bara i
själva styrelsen det finns engagerade medarbetare utan
också i alla kommittéer sitter det människor som aldrig
säger nej till arbetsuppgifter. Jag vill tacka er alla för det
gångna året, för allt arbete ni lagt ner på föreningen!
Hedersmedlem och Mats Ekmanstipendium
På årsmötet utnämndes Göte Brunberg till hedersmedlem.
Det blir föreningens tredje hedersmedlem sedan starten.
Den första var Ervin Johan Sedman och den andra Einar
Hamberg. För styrelsen var det ett lätt val denna gång då
Göte har gjort mycket gott för föreningen. Han var dels
redaktör i 11 år för Medlemsbladet och är en stor tillgång
för oss alla på styrelsemötena, då han är mycket insatt i
alla frågor som rör estlandssvenskarna, både i dåtid och
i nutid. Men det främsta skälet för utnämningen var att
han delat med sig av sin släktforskning till alla föreningens medlemmar via hemsidan. Detta enorma arbete
han lagt ner på att forska i estniska arkiv kan inte nog
premieras.
Mats Ekmans stipendium delades också ut vid årsmötet. Det var andra gången det delades ut och i år fick
Ingeborg Gineman, Inga Ekman och Hjalmar Stenberg
stipendiet för sina insatser att bevara Mats Ekmans sånger och dikter. De har sjungit hans sånger på många evenemang och har också spelat in en CD med dem. Det är
en kulturgärning de gjort och för detta ville vi tacka dem
på detta sätt.
Framtidsfrågor
För att möta utmaningarna i framtiden måste vi redan nu
ta tag i frågor som till exempel medlemsrekrytering bland
de yngre generationerna. Vi måste arbeta med frågor som
hur ska vi kunna ge våra medlemmar information och
möten där alla åldrar kan vara med. Genom seminarier,
Medlemsbladet och annan information vill vi locka till oss
både nuvarande och presumtiva medlemmar. Om vi alla
tittar oss omkring i vår släkt och familj och försöker få alla
att bli medlemmar i föreningen kan vi kanske växa även i
framtiden. Jag tycker att det framtidsdokument som Framtidskommittén har tagit fram ger en bra grund att utgå från.
Det finns att läsa i slutet av den jubileumsskrift ni alla fått
med posten. Jag hoppas alla läser igenom det och kommer

med synpunkter. Det kan ju vara något vi glömt, eller något ni har andra synpunkter på. Hör gärna av er!
Sommar med många möten
Nu ligger en lång och härlig sommar framför oss och naturligtvis kommer vi att fortsätta firandet av jubileet även
i Estland. Vi startar som vanligt med den traditionella
strandfesten på lördagen den 7 juli. Sedan följer olika aktiviteter på rad. Ni kan se närmare program på sidan 7.
I sommar kan vi se fram emot två idrottsliga händelser. Den ena är den bykamp som Nuckö kommun ordnar
varje år och där vi så framgångsrikt deltagit. Den andra är
en bouletävling som vi själva anordnar. Fredagen den 13
juli är bokad för denna tävling i Linnamäe där vi tävlar by
mot by. Var inte rädda för att anmäla er, de flesta av oss
är glada amatörer. Jag tror det kan bli en riktigt rolig dag.
Se vidare sidan 14.
Berättelser
På många av våra möten har jag uppmanat er alla att skriva ner era minnen från barndomen i Estland. Jag fick häromdagen ett brev på posten med just en sådan berättelse.
Det var en medlem som skrivit ner alla sina minnen, för
barn och barnbarn att ta del av. Hon var vänlig nog att
lämna ett exemplar till föreningen också. Det kanske är
så att många av er har en berättelse liggande hemma i
byrålådan – skicka den gärna till oss också för arkivering
för framtiden. Vi kan nog inte sätta oss in i vad en sådan
berättelse kan betyda om 50-100 år. Den är guld värd!
Syjunta
För ett antal år sedan träffades några damer i lokalen
på Roslagsgatan i Stockholm för att sy och sticka och
tillverka vinster till föreningens lotterier. De som drog
igång det hela var Ingeborg Gineman och Karin Dalström och man fick flera handarbetsintresserade med
sig. Man virkade, stickade och arbetade med lappteknik.
Dessutom hade de väldigt trevligt tillsammans.
Nu har några eldsjälar återupptagit tanken på att starta en ny handarbetsgrupp. Vi vet att det inom föreningen
finns många som är duktiga på att sticka, sy och virka
och på annat handarbete. Därför gör de nu ett upprop till
er alla som är intresserade av detta. På sidan 16 kan ni
läsa annonsen för systugan eller vad vi nu ska kalla den.
Att arbeta tillsammans ger större glädje och samtidigt
kan man passa på att berätta gamla minnen från förr. Det
är tänkt att träffarna ska ske en gång i månaden. Personligen tycker jag det blir ett förträffligt tillfälle att umgås
och samtidigt göra lite nytta.
Jag hoppas vi möts i Estland i sommar! Välkomna att
ta del av de arrangemang som ordnats under hemvändarveckan! Redaktionen önskar en glad midsommar och
en trevlig sommar! Kom gärna med några sommarberättelser till nästa nummer!
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Årsmötet 2012
Brita Wiberg

Många hade hörsammat kallelsen och fanns på plats när hembygdsföreningen firade sitt 20-årsjubileum i samband
med årsmötet på Piperska Muren i Stockholm.
Foto: Nils Lagman

Hembygdsföreningen firade sitt 20-årsjubileum i samband med årsmötet lördagen den 21 april på Piperska
Muren i Stockholm. 104 personer hade anmält sig till
den efterföljande middagen. Enligt traditionen inledde
styrelsens ordförande Ingegerd Lindström årsmötet
med ett välkommen och uttryckte sin glädje över att så
många infunnit sig, och speciellt över att så många yngre kom. Speciellt inbjudna gäster var fyra av styrelsens
ordförande från föreningens begynnelse: Einar Hamberg, Sven Boman, Sven Frejman och Sture Koinberg
med fruar. Saknades gjorde Richard Gineman, som var
den andre ordföranden i raden och som avled 1999.
Modersmålets sång, estlandssvenskarnas egen nationalsång, sjöngs unisont under ledning av Raul Targamaa, varefter årsmötesförhandlingarna påbörjades.
Årsmötet
Willy Heyman valdes att leda årsmötesförhandlingarna
och som sekreterare valdes Svea Johansson. Årsmötet
fastställde verksamhetsberättelsen för 2011 samt beviljade styrelsen och underliggande organ ansvarsfrihet.

Föreningens revisor Sven Lagman läste upp revisorernas berättelse.
Val av styrelse och funktionärer
Ingegerd Lindström omvaldes enhälligt till styrelsens
ordförande för det kommande året. Barbro Adelman
önskade bli vald för ett år, vilket bifölls av årsmötet.
Kristofer Dreiman, som är bosatt och arbetar i London,
hade avböjt omval och Martin Wiberg valdes in som
ordinarie styrelseledamot som hans ersättare. Övriga
ordinarie ledamöter, vars mandattider går ut 2013, är
Anne Schönberg, Anette Sjösten och Gunvor Strömbom. Som suppleanter valdes Majlis Lindroos och
Benny Vesterby från Roslep. Sven Lagman hade avböjt
omval och som ordinarie revisor omvaldes Ingemar
Uussaar med Einar Hamberg som nyvald suppleant.
Förteckning över samtliga ledamöter och funktionärer framgår av medlemsförteckningen som medföljer
detta nummer av Medlemsbladet.
Övrigt
Någon ändring av medlemsavgiften för nästkommande
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Göte Brunberg utnämndes till hedersmedlem i föreningen och fick ta emot blommor av Ingegerd Lindström.
Foto: Nils Lagman

Ingeborg Gineman, Hjalmar Stenberg och Inga
Ekman, ej med på bilden, uppmärksammades för sitt
arbete med Mats Ekmans sånger. Foto: Nils Lagman

år var inte aktuell, utan är oförändrat 150 kr för vuxna
inför jubileumsmiddagen. Den startade med en liten,
och 50 kr för ungdomsmedlemmar till och med 25 år.
mycket smaklig förrätt och efterträddes av en ännu goNågra övriga frågor hade inte anmälts, varför årsmödare varmrätt, bestående av en härlig röding med god
tesförhandlingarna avslutades med ordförandens tack
sås, potatis och broccoli samt dricka därtill. Som avsluttill Willy Heyman för att han även i år ställde upp att
ning serverades kaffe och kaka.
leda mötet.
Stämningen var hög, musikunderhållningen med
Innan man fick resa sig och mingla tog Ingegerd orJoel Lyssarides på piano och Björn Åbro på saxofon
det och berättade att styrelsen hade beslutat utse Göte
uppskattades mycket. Under pausen mellan varmrätt
Brunberg som föreningens tredje hedersmedlem. Detta
och kaffe delades diplom och pengar ut ur Mats Ekmans
beslut framkallade stormande applåder! Hans arbete
Minnesfond till Inga Ekman, Ingeborg Gineman och
med att utforma en släktdatabas, som alla har tillgång
Hjalmar Stenberg. Inga Ekman var tyvärr förhindrad
till via föreningens hemsida, är värt all uppskattning.
att vara med, men kommer att få diplom och pengar vid
Medlemmarna hade vid samlingen före och efter
senare tillfälle. Dessa tre har under senare år lagt ner
årsmötesförhandlingarna som vanligt tillfälle att köpa
mycket tid och kraft på att hålla vår bygdeskalds sånger
böcker och delta i lotteri. Gunnel Bergkvist Svaneberg
vid liv genom framträdanden vid olika sammankomshade skänkt fem akvareller med motiv från olika vyer
ter och de fick till slut tillfälle att sjunga in ett antal av
i våra byar, som
hans sånger på en
auktionerades ut
CD-skiva i Sverioch
inbringade
ges Radios inspelcirka 2 500 kr.
ningsstudio.
Behållningen går
Vid 17-tiden
oavkortat till förbörjade man bryta
eningen. Maskoten
upp från den myck”Pysen”, tillverkad
et välorganiserade
av Karin Dalström,
och
trivsamma
överlämnades till
sammankomsten
Göte som hjälpreoch alla verkade
da i hans fortsatta
nöjda och belåtna
arbete.
över att ha kunnat
Vid 14.30-tivara med och fira
den samlades man
föreningens 20en trappa ner för
årsjubileum. Nu
minglande med en
gäller det att hålla
drink i handen och Efter årsmötet intogs jubileumsmiddagen under trevliga former.
sig i form inför
stora förväntningar
Foto: Nils Lagman 30-årsjubileet!
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Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg

vi efter avslutat arbete äta en god korvsoppa. De yngsta
deltagarna fick diplom.

Ny hemsida
Nuckö kommuns hemsida, www.noavv.ee, har funnits i
mer än 10 år. Det innebär att den har hunnit bli tekniskt
omodern och att det har krävts goda kunskaper i hemsideskonstruktion för att göra ändringar och lägga till
ny information.
Sedan mitten av april har kommunen en ny hemsida.
Den ligger under en hemsidesportal som har tagits fram
och administreras av KOVP, ”Kohalike omavalitsuste
teenusportaal” (Tjänsteportal för lokalförvaltningar).
För förvaltningarna är det enkelt att lägga in ny information och göra ändringar i den befintliga. En besökare
möts av samma struktur på hemsidan, oavsett vilken
förvaltning som det gäller, och ”känner igen sig”. Till
dags dato har 70 lokalförvaltningar och 15 länsförvaltningar anslutit sig till KOVP.
Adressen till den nya hemsidan är noarootsi.kovp.ee,
men man når den även via den gamla adressen.
För närvarande finns hemsidan endast på estniska. För den som är intresserad av den information på
svenska, som fanns på den gamla hemsidan, når man
fortfarande denna via knappen ”Vana veebileht”.
Talkon
Under slagordet ”Teeme ära!” (Vi gör det!) anordnas
sedan några år tillbaka frivilliga gemensamma arbetsdagar, talkon, över hela Estland. Syftet är i första hand
att röja och städa i naturen. I år ägde de rum den 5 maj
på över 1 200 platser. Det totala antalet deltagare var
över 30 000.
I Nuckö kommun ägde talkon rum på tre ställen: på
Rosleps kapellkyrkogård, vid fritidscentrumet i Sutlep
och vid prästgården i Hosby.
På Rosleps kapellkyrkogård var vi över 20 personer som hade samlats till talkot. Under ledning av den
kyrkogårdsansvariga, Marja Kriisa, räfsade vi löv och
rensade gångarna från ogräs. Som lön för mödan fick

Lövräfsning vid kapellet.

Vindkraft i Läänemaa
Planerna på utbyggnad av vindkraften i Läänemaa har
nu tagit fastare form. Man har bestämt sig för totalt fem
områden i kommunerna Nõva, Hanila och Lihula, där
det är lämpligt att anlägga vindkraftparker. Några nya
vindkraftparker planeras alltså inte i Nuckö kommun.
Ny bok om Nuckös natur

En ny bok, ”Noarootsi valla loodusväärtused” (Nuckö
kommuns naturvärden), har kommit ut. Den är författad av Marko Valker och utgiven av Nuckö gymnasium. Utgivningen har finansierats av en miljöfond, KIK,
vilket innebär att boken delas ut gratis.
Bokens syfte är att den skall ge fakta och vara vägvisare för den som vill ge sig ut på upptäcktsfärd i kommunens naturskyddade områden. Den är på nästan 100
sidor och innehåller informativ text och mängder med
vackra bilder. Tyvärr finns boken bara på estniska och
man har heller inga planer på att ge ut den på svenska.
Den som ändå är intresserad kan skaffa sig boken från
Noarootsi Loodusinfokeskus (i Birkas herrgårdspark).
Bilturer i Nuckö på den egna datorn
Sedan ett par år tillbaka har Google en tjänst, ”Street
View”, som gör det möjligt att göra ”bilturer” på gator
och vägar över hela världen på den egna datorn. Man
kan också stanna bilen och titta på utsikten från vägen.
Helt nyligen har man utökat tjänsten så att det nu
även är möjligt att åka runt på de större vägarna i Nuckö kommun. För mer information om hur man gör, se
Hembygdsföreningens hemsida.
Semestertider 2012
Kommundirektör Annika Kapp: 9/7-3/8, 27/12-31/12.
Kommunsekreterare Evi Öövel: 25/6-29/7.
Mark-och utvecklingsråd Marika Meister: 25/6-29/7,
17/12-31/12.

Foto: Göte Brunberg
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Fem generationer
Brita Wiberg

Anton Treiberg från Ölbäck Kro lär vara den äldsta nu
levande estlandssvensken och uppnår den aktningsvärda åldern av 104 år den 18 oktober 2012. Vi har lyckan
att ha fått uppleva att bli fem generationer, men tyvärr
kan vi inte samlas på grund av både avståndet till Ka-

lifornien, där han är bosatt, och svårigheterna att resa
för att kunna ta ett riktigt foto på oss alla tillsammans.
Därför har jag satt oss alla i nedstigande led på en rad.
Från vänster: Anton Treiberg, Brita Wiberg, Monica
Löfgren, Amanda Sonde och lilla Mathilda Sonde.

Program sommaren 2012
Välkomna att delta i vårt sommarprogram 2012! Observera att till vissa arrangemang måste ni anmäla
er. Till vem och när står i annonsen!
Lördagen den 7 juli

Strandfest på Ölbäckstranden. Ta med något att grilla och ett gott humör!
Tid 13.00
Klockan 19.00 samlas vi i Rosleps kapell för ännu en underbar konsert med
familjen Heiborn från Spithamn. Se separat annons!

Söndagen den 8 juli

Gudstjänst i Rosleps kapell med sång och musik. Tid 14.00
Middag på Kuursaal i Hapsal. Se separat annons. Obs! Föranmälan krävs.
Tid: 18.00

Måndagen den 9 juli Aibolands museum. Tid 12.00. Lätt lunch med nyrökt fisk och möjlighet att
åka ut på Hapsalviken med Runöjalan. Kostnad: 8 euro + båttur beroende
på hur många som vill följa med. Anmälan till Ingegerd Lindström, 		
tfn +372 53 92 46 04 eller e-post kokkas@telia.com
Tisdagen den 10 juli Ungdomsträff på Ölbäckstranden. Från 12 år och uppåt. Tid: 15.00
Onsdagen den 11 juli Utflykt till Odensholm. Första resan ut till ön sker klockan 10.00 och den
andra klockan 12.30. Samling i Derhamn 15 min före avgång. 			
Kostnad: 15 euro/person. Anmälan till Majlis Lindroos på tfn 070-961 73 02,
från den 15/6 tfn +372 53 62 86 56 eller e-post mailind7@hotmail.com
Torsdagen den 12 juli Vi gör en byvandring med bil till Sutlep, Dirslätt, Klottorp och Persåker. 		
Samling klockan 13.00 vid Väderkvarnen i Sutlep.
Fredagen den 13 juli Bouletävling i Linnamäe. Samling och start vid Uuskalda klockan 12.00.
Kostnad 2 euro/person. Medtag matsäck. Se annons på sidan 14.
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Odensholms fästning 1940-41
Göte Brunberg

Som en följd av den ömsesidiga biståndspakten mellan Sovjetunionen och Estland 1939 fick Sovjetunionen tillgång till Nargö, Rågöarna och Odensholm.
Sommaren 1940 tvingades Odensholms befolkning
att lämna ön, som därefter befästes med kanonbatterier.
Efter tyskarnas erövring av Estland i början av
september 1941 placerade de ut kanoner i byarna på
fastlandet närmast Odensholm: Spithamn, Bergsby
och Roslep. Under nästan tre månader besköt man
varandra fram till dess att sovjettrupperna, som sista plats på estnisk mark, lämnade Odensholm den 3
december 1941.
Befästningsarbetena planeras
I fredsavtalet mellan Finland och Sovjetunionen efter
Finska vinterkrigets slut ingick att Finland skulle avträda Hangöhalvön. Genom att anlägga kanonbatterier
där och på Odensholm skulle Sovjetunionen kunna
kontrollera inloppet till Finska viken och hindra fientliga flottstyrkor från att sjövägen anfalla örlogsbasen
Kronstadt vid Leningrad.

Innan befästningsarbetena kunde påbörjas måste
Odensholms befolkning, cirka 120 personer, flyttas
från ön. Det bestämdes att detta skulle ske den den 12
juni 1940. Dagarna innan hölls ett dubbelbröllop och
den sista gudstänsten i Jesu kapell. Befolkningen flyttades med båtar, boskap, redskap och bohag till Ormsö,
där de fick stanna under sommaren. Senare flyttade de
till fastlandet, merparten till Spithamn.
Kanonbatterierna
Odensholms fästning ingick i det sovjetiska befästningssystemet under namnet ”Kustbatteri 314”. Man
planerade att under loppet av två år bygga batterier med
kanoner med kaliberm 130 mm, 180 mm och 406 mm.
De skulle få en räckvidd av 36-40 km. Eftersom avståndet till Hangö är 65 km skulle mer än halva inloppet till Finska viken kunna täckas från Odensholm.
Källorna är motstridiga avseende hur många batterier av varje kaliber som ursprungligen planerades.
Klart är att det tidigt beslutades att 406 mm-batteriet
inte skulle byggas. Slutligen färdigställdes ett batteri
med kalibern 180 mm och ett med kalibern 130 mm.

”Odensholms fästning”
enligt underlag från Jurij
Maltsev.

Batteri 314 (4 x 180 mm)
1. Artilleritorn 1.
2. Artilleritorn 2.
3. Ledningscentral.
4-6. Utsiktstorn.
7. Panncentral.

Figur 1.

Batteri 90 (3 x 130 mm)
8-10. Artillerianläggningar.
11. Skyddsrum.
Batteri 509 (4 x 76 mm)
12. Fundament till tre
pjäser och skyddsrum.
13. Trolig plats för en
fjärde kanon.
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Batteriet med kalibern 180 mm bestod av två artilleritorn, som placerades vid Dirgjarda och Kulnatsve
(punkterna 1 och 2 på kartan). Tornen var av en modern typ, MB-2-180, med en underjordisk del med eldledningscentral, manskapsutrymmen, dieselgenerator,
ammunitionsförråd och förrådsutrymme (se figur 2).
Ovanför marken fanns ett, runt hela horisonten, vridbart kanontorn med två 10 m långa eldrör. Räckvidden
var 36 km och eldhastigheten 4-5 skott per minut. De
bemannades av 55 personer. Batterier av liknande typ
uppfördes vid Kukeraba på Dagö och Sõrve på Ösel.
Batteriet med kalibern 130 mm placerades i den
norra änden av ön, på Dansgolve (platserna 8-10). Det
bestod av tre kanoner av typ B-13, som var Sovjetunionens ”standardkanon” för krigsfartyg och kustbatterier.
Över 1 000 sådana kanoner tillverkades. Kanonerna var
placerade på marken och var skyddade av betong- och
jordvallar. Där fanns också ett skyddsrum (plats 11).
På ön fanns också ett luftvärnsbatteri med tre kanoner med kalibern 76 mm. Det var placerat vid Kråklundsbackan på öns sydvästra del (plats 12). En fjärde
kanon var troligen placerad vid plats 13.
För att kommunicera med överordnade militära instanser och koordinera eldgivningen fanns en underjordisk kommandocentral vid Dikbackssve (plats 3). I
närheten av denna stod ett 16 m högt observationstorn
för spaning och avståndsmätning (plats 4). För närspaning fanns ett utsiktstorn vid varje artilleritorn (platserna 5 och 6).
Kommandocentralen och artilleritornen värmdes
via rörledningar med varmvatten från en panncentral
(plats 7).
Befästningsarbetena
Den 20 juni 1940 landsteg de första sovjettrupperna på
ön. I slutet av juli fanns där två byggnadsbataljoner om
tillsammans 1 200-1 600 man (antalet varierar i olika

källor) från Moskva och Leningrad (Kronstadt). Som
mest fanns på ön upp till 2 000 man, större delen av
dem byggnadsarbetare. De bodde under den första tiden
i tält och halvt nedgrävda baracker (”zemljankor”).
Valter Erkas från Odensholm Erkas blev som övriga
odensholmsbor förflyttad till Ormsö. Han och hans far
Valdemar var fiskare och hade en egen liten fiskebåt.
De insåg snart att det inte skulle gå att bedriva fiske vid
Ormsö, så vid midsommartid tog de sig till Spithamn.
Där blev de under sommaren och hösten anlitade av
sovjetmilitären för att transportera manskap och lättare
material till Odensholm. Det gav Erkas möjlighet att
observera vad som hände vid stränderna och i närheten
av Bien.
Transporterna till ön av lättare material gick båtledes till en kaj i Södra hamnen. För att mer djupgående
fartyg med last av tyngre material skulle kunna gå in
till ön byggde man en kaj/pir av stenkistor vid Västra
hamnen. Erkas såg hur man där från ett fartyg lossade
delarna till 180 mm-batterierna. Kanonrören, som vardera vägde 17 ton, släpades till sina platser på traktordragna slädar.
För de underjordiska anläggningarna sprängde och
transporterade man bort 30 000 kubikmeter kalksten.
En svårighet var ett stort inflöde av vatten som måste
pumpas bort. Speciellt besvärligt var det vid kommandocentralen. Erkas berättar att redan när han i februari
1942 kom tillbaka till Odensholm var den helt vattenfylld.
Vid den sydöstra stranden, i närheten av plats 12,
byggdes fem baracker: två av trä för officerarna och tre
av sten för de meniga. Elcentral och mekaniska verkstäder fanns i fyra hus som byggdes sydväst om Bien.
Man anlade också en betongfabrik och stenhuggerier.
Som byggnadsmaterial till kasernerna och försvarsanläggningarna använde man alla öns stengärdesgårdar
och större delen av kalkstensbyggnaderna. Erkas minns
att stenkrossen var av svensk tillverkning.
Krig mellan Tyskland och Sovjetunionen
När kriget mellan Tyskland och Sovjetunionen bröt
ut den 22 juni hade man inte hunnit bygga klart något av batterierna. Enligt Maido Limbak var den enda
då stridsklara enheten luftvärnsbatteriet, som med tillhörande manskap hade hämtats från Leningrad. Man
intensifierade byggnadsarbetena och i juli blev kanonbatterierna klara. Provskjutningar kunde sättas igång i
mitten av september 1941.
Den 23 augusti förde man bort en av byggnadsbataljonerna från ön och garnisonens manskap nästan halverades. Den förstärktes senare med reguljära trupper så
att den som mest uppgick till 2 200 man.
Vid månadsskiftet augusti-september anlände tyska
trupper till byarna på fastlandet mot Odensholm. Ett
fältbatteri med två kanoner ställdes upp i Spithamn på
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Figur 2. Genomskärning av batteri av typ MB-2-180.
1. Kanontorn. 2. Kommandocentral. 3. Manskapsutrymmen. 4. Kök. 5. Dieselgenerator. 6. Ammunitionsförråd. 7. Förråd.
Källa: Broschyr ”RMK, Osmussaare matkarada”
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ett ställe där sikten från Odensholm skymdes av skog.
Eldledningen skedde från byns högsta punkt, Bäre. Det
blev inledningen till en två månader lång artilleriduell. Till en början var bara luftvärnsbatteriet i gång på
Odensholm och dess eld nådde bara fram till Spithamn.
Tyskarna förstärkte sedan med flera kanoner som man
flyttade mellan olika platser i Bergsby och Roslep. Kanonerna var av olika typer: sådana som transporterades
med transportfordon och sådana med hjul. På grund av
att de tyska batterierna var skymda av skog var enda
möjligheten att lokalisera dem från Odensholm att
observera granatbanorna. Inte något av de tyska batterierna träffades. Inte heller på Odensholm orsakades
någon större skada.
I mitten av september gjordes från Odensholm ett
landstigningsförsök på fastlandet med avsikt att anfalla och förstöra det tyska fältbatteriet. Man lyckades
ta sig i land i Derhamn och Spithamn, men tvingades
av tyskarna att retirera till sina båtar och återvända till
Odensholm.
Sedan tyskarna hade lagt Estland under sig måste
utrustning, ammunition och proviant sändas till Odensholm och Hangö med fartyg från Kronstadt. I transporterna deltog bland andra de estniska ångfartygen ”Alf”
och ”Vohi”. Av okänd anledning togs manskapet den
19 september från ”Alf” och sattes i arbete i land. Den
22 september anlände ”Vohi” från Hangö med ammunition, en stor strålkastare, minor, tändare och automatvapen. Avfärden hade blivit försenad så att fartyget
inte hann fram till Odensholm före gryningen. Det upptäcktes av den tyska spaningen och blev beskjutet från
kanonbatterierna i Spithamn. Innan det hann fram till
kaj fick det två träffar. Eld utbröt i lastrummet. Ändå
påbörjade man lossningen av lasten. En granat exploderade, varvid sex man omkom. Det brinnande fartyget
bogserades bort från ön. Det drev iväg och strandade i
trakten av Peraküla. Vid beskjutningen träffades även
”Alf”, som låg i hamnen, och sjönk.

Estniska sjömän avrättas
Besättningen på de sjunkna fartygen fördelades på olika arbeten i land. På morgonen den 24 november kom
en KGB-patrull till verkstaden, där tre estniska sjömän
var sysselsatta med svetsningsarbeten. Sjömännen
anklagades för att med gnistor från elsvetsaggregatet
sända morsesignaler till tyskarna. Två av sjömännen
sköts på platsen men en lyckades fly och gömma sig
på ön. De övriga kallades en i sänder till förhör i staben, som låg i öns skolhus. Fem av dem avrättades. Två
sjömän, som anade vad som var på gång, gömde sig i
cementförrådet. Där blev de kvar tills sovjettrupperna
en dryg vecka senare lämnade ön.
Enligt Maido Limbak skulle även en grupp om 8-9
estniska sjömän, som var placerade på öns norra del, ha
blivit skjutna några dagar senare.
Garnisonen lämnar ön
Tyskarna gjorde inga försök att inta Odensholm genom
landstigning på ön. De visste att sovjetstyrkorna måste
ge sig av innan isen lade sig och omöjliggjorde fortsatta transporter till ön.
Den 24 november påbörjade man evakueringen av
garnisonen till Hangö med fartyget ”Laene”. På dagen den 2 december utsatte man – kanske som en sista
maktdemonstration – Roslep för kraftig beskjutning.
De materiella skadorna i byn blev ganska små, men en
kvinna omkom när en granatskärva föll ned från ett tak
och träffade henne i huvudet. Natten därpå evakuerades
resten av garnisonen till Hangö.
En på ön kvarlämnad demoleringsstyrka sprängde på morgonen den 3 december artilleritornen och
Odensholms fyrtorn. Enligt Erkas hade det norra artilleritornet kanonerna riktade norrut och det södra tornet
kanonerna riktade mot land. Det är troligt att det var
från det södra tornet som man hade beskjutit Roslep.
Evakuering från Hangö
Garnisonen från Odensholm evakuerades tillsammans
med ungefär hälften av garnisonen i Hangö, totalt cirka
600 man, natten till den 4 december med fartyget ”Jossif Stalin”. På sin färd mot Kronstadt gick fartyget på
en mina och träffades även av kanoneld från finska batterier. Det sattes på grund vid Lohusalu där tyskarna
tillfångatog de överlevande.
Källor

Rester av det södra artelleritornet.

”Russkije pamjatniki ostrova Osmussaar”, Jurij Maltsev, Baltika nr 3, 2008 (utdrag ur artikeln översatta
från ryska av Sergej Gratchev).
”Osmussaar, loodus, asustus”, Tiina Peil, 2002.
”Osmussaar - 1941. a. legendide legend”, Toomas
Kümmel, Eesti Päevaleht 2003-11-29.
”Odensholms epopé”, Maido Limbak, Kustbon juni
1992.
Intervju med Valter Erkas 2012.

Foto: Göte Brunberg
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Tallinns flygplats – passagerarrekord
Tallinns flygplats befordrade 615 000 passagerare under årets fyra första månader, vilket är en uppgång med
22,5 procent. I april var tillväxten hela 28,3 procent,
vilken till stor del är hänförbar till Estonian Airs satsning på Tallinn som transitflygplats, med resultat att
passagerarantalet steg med 76 procent i april i jämförelse med samma period förra året. Estonian Airs strategi går ut på att flyga med mindre flygplan, med tätare
frekevens och till fler destinationer.
Avies till Kuressaare
Flygbolaget Avies har tagit över flygtrafiken på rutten
Tallinn-Kuressaare från Estonian Air. Man kommer inledningsvis att erbjuda 10 flygningar i veckan med ett
plan med plats för 19 passagerare. Avies upprätthåller
även trafiken mellan Tallinn och Kärdla på Dagö.
Ryssland – oroande militär aktivitet
Under senare tid har Rysslands allt större koncentration
av militära förband längs gränsområdet mot Baltikum
uppmärksammats i Estland. Marinförband i S:t Petersburgregionen har utökats från drygt 16 000 till 25 000
man, en ny motorskyttebrigad installeras i S:t Petersburgområdet, antalet militära övningar har ökat och
Iskanderraketer med 500 km räckvidd har placerats ut.
Från estniskt håll säger man att det inte finns någon anledning till oro men att man givetvis tillsammans med
NATO följer utvecklingen.
Tallinns tv-torn totalrenoverat
Tallinns tv-torn från 1980 har totalrenoverats och återinvigts. Liksom tidigare ligger besöksplattformen med
restaurang och utställning på 170 meters höjd. Det nyrenoverade tornet är i högsta grad publikvänligt och
interaktivt! Under sovjettiden var tornet det enda stället varifrån man vid klar sikt kunde se konturerna av
kapitalismens Finland.
Estlands Sjöfartsmuseum i nygamla lokaler
Estlands Sjöfartsmuseum har flyttat till de före detta sjöflygplanshangarerna intill Patareifängelset. Byggnaden
från tidigt 1900-tal hade en gång i tiden världens största
takkonstruktion i armerad betong. Museet förväntas bli
en av Tallinns absolut intressantaste sevärdheter med
bland annat ubåten Lembitu från 1936, ett sjöflygplan,
kustartilleriutrustningar och sjöfartshistoria.

”Let’s do it” – städa naturen
Den 5 maj deltog drygt 30 0000 frivilliga med att städa
bort skräp i naturen i Estland genom Let’s do it-kampanjen. Let’s do it (Teeme ära!), som är ett estniskt
medborgarinitiativ, fick sin början 2008. Verksamheten
omfattar i år ett åttiotal länder med miljontals deltagare
genom kampanjen Let’s Do it World som pågår fram
till den 25 september.
Rekordmånga kryssningsresenärer
Tallinns hamn räknar med 430 000 kryssningsresenärer
under sommaren, vilket är nytt rekord. Sammanlagt anlöper 79 fartyg hamnen vid 300 tillfällen. Tallinn är en
av Östersjöns populäraste kryssningsdestinationer. De
ordinarie färjerutterna från Stockholm och Helsingfors
ingår ej i statistiken ovan.
Uppror i Centerpartiet
Det har under lång tid jäst inom det estniska Centerpartiet som leds av Tallinns borgmästare, den ryssvänlige
och auktoritäre Edgar Savisaar. Splittringen, som kom
i dagen vid partikongressen hösten 2011, nådde sin kulmen i april då åtta ledande partimedlemmar beslutade
sig för att lämna partiet. Bland dessa kan nämnas Savisaars tidigare maka och Europaparlamentarikern Vilja
Savissaar-Toomast, tillika Europaparlamentarikern och
före detta socialministern Siiri Oviir, den tidigare justitieministern Ain Seppik samt ytterligare fem riksdagsledamöter. Tvisten har bland annat gällt inre partidisciplin
och avsaknad av inre dialog, som ledde till att en av partiets tungviktare, Kalle Laanet, kastades ut av Savisaar.
Savisaar uppmärksammades 2010 i samband med en
penninggåva från Ryssland i skenet av ett kyrkobygge.
Pengarna var dock ämnade åt finansiering av partiet. Savisaar hämtar sitt stöd i huvudsak från landets ryssar.

Unikt tillfälle! Till salu i Estland




 






 
  




Modernt hus med mark i svenskbygden, Sutlep.


Hastighetsbegränsningar under sommaren
På grund av det ökade antalet trafikolyckor under årets
första fyra månader kommer vinterns maxhastigheter
på vägarna inte att öka. Tidigare har man på vissa 70och 90-vägar tillåtit 90 km/t respektive 100 km/t under
sommaren. 110 km är i år endast tillåtet på fyrfiliga vägar på en sammanlagd sträcka av 172 km.

Trivsamt
och rejält hus byggt 2004, 3 rum o kök med

bra
planlösning, 10x6 m + altan 6x2,5 m. Bod 4x2,5 m.

Markareal
12,2 ha, varav ca 3-4 ha är brukbar åkermark,

resterande
blandskog. Borrad färskvatten- o trekammar
brunn. Parabol med svenska kanaler.


Underbar
natur med vida vidder över vackra ängar.

Nära
till hav med fina badstränder.

Är Du
intresserad, ring Curt Luks på 070-6030535
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Adam Schönberg, en livshistoria
Ingegerd Lindström

I SOV:s arkiv på Roslagsgatan i Stockholm finns en anteckningsbok som är mycket intressant. I den finns svar
på en massa olika frågor som gäller estlandssvenskarnas liv och leverne i Estland före kriget. Han som har
nedtecknat detta heter Adam Schönberg och han var en
av dem som blev uppmanade att svara på frågeformulären relativt snart efter att svenskarna kom över till
Sverige. Insamlare var bland annat Richard Broberg,
förste arkivarie på Dialekt och Folkminnesarkivet. Jag
har nu hittat frågeformulären i Språk- och folkminnesinstitutets (SOFI) arkiv i Uppsala. I det arkivet finns
också en stor samling av berättelser som Adam lämnat
efter sig. Även på Nordiska museet i Stockholm finns
det ett stort material av honom. Han var duktig på att
skriva och har lämnat efter sig en ovärderlig samling.
Tanken är att vi i Medlemsbladet skall återge hans
svar och få en bra bild av seder och bruk och hur livet
levdes i svenskbygden i Rickul/Nuckö. Han skriver om
högtider och om vardagen.
Vem var då Adam Schönberg? Jo, han föddes i Spithamn den 27 augusti år 1865 på Petersgården. Han hade
fyra äldre bröder och hans far hette Anders Schönberg
och modern Eva Schönman från Bergsby Stor Pet.
När Adam bara var ett halvt år dog fadern och lämnade modern ensam med fem barn att försörja. Det var

dåliga tider på grund av torka och missväxt. Han beskriver själv sina första år som att han och hans bröder växte upp som ”bakommans barn i fattigdom och elände”.
Hans äldre bröder fick tidigt ta tjänst som vallpojkar hos
släktingar för att få mat och kläder. Själv fick han börja
valla kor vid nioårsåldern. Han började skolan när han
var tolv år gammal och enligt hans egen berättelse var
han duktig i skolan utan att egentligen anstränga sig.
Han ansåg sig själv vara lat och föredrog att göra hyss
hellre än att läsa läxor. Men trots det fick han alltid en
bok varje år som bara delades ut till duktiga elever.
År 1886 gick han in i rysk militärtjänst, vid 28:e
infanteriet i Kovna (Kaunas) i Litauen. Trots att inkallelsen var på fem år lyckades han komma hem redan i
september 1887. På våren året efter började han att söka
arbete. Han ville helst arbeta på sjön men lyckades inte
få en sådan tjänst utan han började arbeta på en estnisk
bondgård som hette Vaino, nära Baltischport (Paldiski).
Lönen var 35 rubel om året plus en yllekostym, två
skjortor, ett par arbetsbyxor, två par långa strumpor, ett
par korta strumpor, två par vantar och skor så mycket
som behövdes.
Efter detta arbete började han hos mjölnaren Hindriksson i Padis kommun i dennes kardfabrik. Han kardade ull åt bondkvinnorna. Där var lönen 65 rubel om

Adam Schönberg med hustru Lisa och fem barn.

Foto: Privat
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året plus kläder. År 1894 flyttade han till en slaktare
i Baltischport men där trivdes han inte så bra så han
var kvar där bara en kort tid. På våren 1895 for han till
Nargö för att fiska och om vintern sålde han vävskedar
i byarna och på marknader. Året därpå, 1896, fick han
äntligen arbete på en båt, dykbåten Freio, som matros.
Mellan åren 1897 och 1900 arbetade han med olika saker, bland annat med husbygge i Reval, på stuvargillet
i Helsingfors och sedan tillbaka till Reval där han tog
de jobb som betalades bäst.
År 1902 kom han tillbaka till Spithamn och började
fiska. Han byggde också sitt första hus där. Han gifte sig
1904 med Lisa Lagman från Matsgården i Spithamn.
På våren 1907 reste Adam till Amerika. Redan några
dagar efter det att han kom dit fick han arbete på ett tunnel- och järnvägsbygge som började vid Long Island
och gick under Brooklyn och Hudsonfloden och upp
i New York. Där arbetade han till oktober 1907. När
sedan vintern närmade sig fick han ett förslag från en
norrman att följa med till Florida och fiska. Där var det
varmt och skönt och han stannade till april året därpå.
Men nu började han längta hem till fru och barn så han
köpte en biljett och reste hem till Estland. Han ville se
sin tredje son som föddes fem månader efter hans avresa. Väl hemma återupptog han fisket men 1911 började
han som skeppare på en segelslup som tillhörde ryska
kustbevakningen. Då det finska lotsverket förryskades
1912 blev det möjligt för ester och letter att söka tjänst
där. Adam lade in en ansökan till lotsstyrelsen i Helsingfors och blev antagen till lotslärling 1913. Efter något år var han 3:e klassens lots och kunde nu försörja
sin familj utan problem. Då Finland blev självständigt
1918 miste han sin anställning då alla som anställts av
ryssarna fick lämna sina tjänster.
År 1924 köpte familjen gården Lindors nära Rickul
herrgård och sålde huset i Spithamn. Han blev allmänt
kallad ”Lindors Ado” i trakten. Då Ludwig Lienhard år
1942, vid ett möte i Rickul bönehus, tillkännagav att
tyska regeringen beviljade utresa till Sverige för dem
som hade barn bosatta där, anmälde sig Adam och hans
fru direkt. Fem av deras barn bodde redan i Sverige
och de ville gärna flytta över till dem. Det sjätte barnet,
sonen Gunnar, blev inkallad i sovjetarmén 1941 och
avled där året därpå.
Den 5 maj 1943 tog de farväl av sin hembygd och
landsteg i Frihamnen i Stockholm den 21 maj 1943.
I Sverige flyttade de runt de första åren, de bodde i
Stockholm, Östanå i Småland, Storsand och Sundborn
i Dalarna och hamnade till sist i Hallstahammar i Västmanland. Där bodde Adam och hans hustru på gården
Bäcktorp hos brorsonen Johannes Schönberg och hans
hustru Ida fram till slutet.
Adam Schönberg dog den 6 april 1951 och hans
hustru den 1 juni 1952.

Kapellskär och Paldiski
DFDS Seaways trafikerar nu färjelinjen mellan
Kapellskär och Paldiski.
Avgångstider Kapellskär: Måndag-onsdag,
lördag-söndag 11.30. Ankomst Paldiski 22.30.
Torsdagar 22.30. Ankomst Paldiski 10.00.
Ingen avgång fredagar.
Avgångstider Paldiski: 00.15 alla dagar utom
fredagar.
För medlemspriser, villkor och övrig information,
se http://www.rnhf.se (gå till ”Medlemssidor”).
Boka på tfn 0454-336 80 eller
e-post pax@dfds.com

Aibolands museum 2012
Stora svenskdagen på
Aibolands museum.
11 augusti kl 12.00 Flundra. Temadag med
program.
6 september kl 13.00 Sofia Joons konsert		
”Strand”.
3 november kl 12.00 Kilu. Temadag med 		
program.
6 december kl 12.00 Tillverkning av 		
julkronor.
21 juli kl 10.00

Utställningar 2012:
• Aibotapeten. 20 meter broderad historia.
• Johannes Ferdinand Luikmils fotoutställning
”Sommarminnen från Ormsö 1933/34”.
• Än en gång Pärtligården – nytt material.
• Almas handarbeten.
• Ormsörummet – ”Torsdagstanternas
hantverksrum”.
• Årstiderna på textil – Rickul/Nuckö
Hembygdsförening.
OBS! Förbokning av båttur på Hapsalviken
med Runöjalan ”Vikan” 1 timme, upp till 11 personer, kostnad 66 euro. Bokning tfn 47 37165,
56677377, e-post jorma@aiboland.ee
Adress Sadama 31/32, Hapsal

Ni är alltid välkomna!
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Nattfrieri
Estlandssvenska ungdomars umgängesseder förr

Adam Schönberg

Nattfrieriet var i bruk redan under min barndomstid och
också långt tidigare. I gamla visor, som funnits sedan
generationer tillbaka, kunde man läsa: ”Jag borstar mina
stövlar och sadlar min häst och rider till pigan om natten
mång ferst (verst)”.
Nattfrieriseden härstammar, liksom språket, sannolikt från Sverige. Före min tid, före 1870-talet, och också före mina föräldrars tid fanns det många helgdagar.
Det var under dessa som ungdomarna samlades till dans,
helst om kvällarna.
Helgdagarna var under den tiden från nyåret räknat:
två nyårsdagar, trettondagen, tjugondagknut, pårsmissdagen, tinnismissdagen, koinmissdagen, fastlagstisdagen, våfordagen, bönsöndagen, skärtorsdagen och
långfredagen. Påsken varade i fyra dagar. Dessutom
valbamissdagen, pingsten fyra dagar, midsommardagen,
bertmissdagen, matsdagen, mickelsdagen, helgamissdagen, mårtensdagen, andersdagen, tomasmissdagen och
slutligen julens fyra dagar. Alla dessa dagar var bara
sammankomstdagar för ungdomarna.
Jag minns den tiden, då pojkarna och flickorna träffades på dansaftnarna. Under dansen kunde en pojke viska
några ord i örat på flickan och fråga om hon tog emot
honom, om han kom till henne när de hade gått hem
för att sova. Varför inte, om pojken var snäll och avhållen av flickan? Alla flickor hade sina dörrar reglade på
insidan när de sov. En den tidens flicka öppnade aldrig
dörren åt en pojke om hon misstänkte att han inte kunde
vara förståndig. Aldrig öppnade heller flickorna dörren
klädda i bara nattskjortan. Hon måste vara klädd i minst
underkjol och livstycke utanpå skjortan innan hon öppnade dörren.
Nattfrieriet kallade också för kaff (gå opa kaff). Ordet
kaff kom i början av 1900-talet och härstammar sannolikt från Tyskland. I Rickul hette det att gå till flickorna
(gå te flickana). I Vippal och på Rågöarna lär det heta att
gå att fria (gå opa fri).
Den tidens nattfrieri var ganska oskyldigt. Det kunde
hända att tre, fyra pojkar besökte en och samma flicka
samtidigt, om någon av pojkarna tidigare var bekant
med flickan. De satt och skojade med henne och med
varandra. En av pojkarna kunde kanske sätta sig på
flickans sängkant och klappa henne på baken, utanpå
skjortan förstås. I alla fall försökte någon av pojkarna
viska några ord i örat på flickan. Det vanligaste var dock
att flickan besöktes endast av en pojke. Det kunde ju bli
allvarliga förbindelser mellan de tu, ofta med giftermål
som följd.
Under den här tiden existerade ingen klasskillnad.
Bonden och drängen var nästan lika. Det fanns dock

flickor som föredrog en bondson före drängen, ty bondsonens brud hade alltid möjligheter att bli bondhustru,
medan dränghustrun bara var ett arbetshjon och inget
annat.
Den som fredligt, som det hette, ville gå till sin brud,
han måste gå på vardagskvällarna, ty på lördagskvällarna
samlades byns pojkar på bygatan och då kunde friaren
få ett följe efter sig. Så hände ibland också på vardagskvällarna. Pojkarna samlades mest på lördagskvällarna
därför att de fick sova ut på söndagsmorgnarna.
Flickorna kunde få pojksällskap redan vid 15-16årsåldern. Särskilt sådana flickor som var större till växten och hade någorlunda utvecklad kroppsbyggnad och
tilltalande anletsdrag. Pojkarna däremot kallades ”storpojkar” först vid 17-18 års ålder, när de hade genomgått
skriftskolan, det vill säga när de hade blivit konfirmerade.
Det fanns då inga ungdomslagar eller ”åldersterminer” och inte heller några ledare. Huvudsaken var att en
flicka och en pojke blev accepterade av varandra. Och
det oavsett om flickan eller pojken var från samma by
eller ej. Fast det var inte alltid så att pojkarna i flickans
by gillade att det kom pojkar utifrån och friade. De fick
ändå acceptera sådana förhållanden.
För att nattetid komma in till en flicka var man
tvungen att i förväg komma överens om en bestämd
signal. Till exempel två knackningar tre gånger eller tre
knackningar och ett långt draget streck på dörren. Detta
för att flickan skulle höra att det var den rätta pojken
som kom.

Bouleturnering
Fredagen den 13 juli klockan 12.00 samlas vi
på Uuskalda. Där ska vi tävla by mot by i en
bouleturnering.
Anmälan av lag till Raul Targamaa, tfn 070687 50 23 till och med midsommar, därefter tfn
+372 53 62 86 56. Anmälan skall vara inne före
25 juni!
Ett lag består av tre spelare och byn får anmäla
hur många lag som helst! Ni behöver inte vara
experter på boule för de flesta är amatörer. Det
blir en rolig dag med trevlig samvaro! Medtag
egen matsäck!
Uuskalda hittar ni på vägen till Hapsal. Strax efter ålderdomshemmet efter Linnamäe står det
en träskylt på vänster sida där det står Uuskalda. Där åker ni in och ni ser snart var det är.

14

Västra Kustens Skogsägare
Bengt Brunberg

Den 13 maj hade VKS
fastlandet, det vill säga
årsmöte och ett fyrtiotal
främst i Rickul/Nuckö
personer kom till Rosför VKS. Vi ser fram
lagsgatan i Stockholm
emot detta eftersom det
för att delta. Till den nya
fungerade bra förra året,
styrelsen valdes Carlända fram till i septemAxel Adelman, Monica
ber när den ekonomiska
Ahlström, Bengt Brunkrisen och lågkonjunkberg, Eva Odenskiöld,
turen började göra sig
Bo Stenholm och Majpåmind på allvar.
Britt Tönhardt. Till reNär det gäller framvisorer valdes Agneta
tiden diskuterar VKS
Grenfeldt och Gunvor
att ytterligare fördjupa
Strömbom. Till valbesamarbetet med LM,
redning valdes Meta
kanske även organisaMajlund
och
Stig
toriskt. Årsmötet har
Förhoppningsvis kommer virkespriserna snart att stiga igen.
Strandberg.
gett styrelsen i uppdrag
Foto:
Bengt
Brunberg
Deltagarna fick ockatt utreda ett sådant alså lyssna på senaste skogsbruksnytt från Mikk Link på
ternativ. Språkbarriären försvårar och det finns behov
den estniska skogsägarföreningen Läänemaa Metsaühav en länk mellan det estniska skogsbruket och de estistu (LM). Det gavs dessutom möjlighet att söka bidrag
landssvenska skogsägarna.
för de skogsägare som fått restriktioner på sina fastigDu kontaktar oss enklast med e-post till
heter på grund av Natura 2000, till exempel avverkinfo@vastrakustensskogsagare.se.
ningsstopp runt örnbon.
Utöver försäljningen av avverkningsrätter från medBiluthyrning i Tallinn
lemmarna kunde VKS informera om arbetet med:
- Slutförande av rättegångsprocess.
med service på svenska
- Information till medlemmar.
Dygnspriser från 32 euro (med obegränsad
- Tillgång till rådgivning på fastigheterna.
körsträcka).
- Samarbete med Läänemaa Metsaühistu.
- Tillgång till skogliga tjänster.
För bokning eller frågor, hör av er till Matti,
- Kvalitetsuppföljning av avverkning.
Autopluss OÜ, tfn +372 56 566 390, eller
- Priser och rutiner vid virkesaffärer.
e-post myo@hot.ee
- Ekonomiskt stöd för natur- och skogsvård.
Hemsida http://autopluss.onepagefree.com.
VKS kommer inom kort att på hemsidan sammanställa information om reglerna för bidrag till natur- och
skogsvård och hur det går till med ansökningar. Ansökningarna ska förnyas varje år i maj och pengar betalas
ut i juni året därpå. Bidraget kan vara av stor ekonoVi hjälper dig i följande ärenden som till exemmisk betydelse för dem som fått restriktioner för skogspel överlåtelse, arvsärende, bygge, försäljning
bruket. Vi återkommer om detta även här.
eller köp av fastigheter.
I april utlyste vi med hjälp av LM en auktion för
avverkningsrätter på Ormsö. Dessvärre visade sig utVänligen kontakta oss:
gångspriset vara för högt, med tanke på den fördyrande
Katrin Schönberg,
båttransporten, så virkesköparna avstod från att bjuda.
Jus Suecanum OÜ
LM kommer att göra om försöket till sommaren, då med
Postadress: Nurme 2, 90501 Haapsalu, Estland
lite mer fokus på den grövre skogen. Förhoppningsvis
börjar efterfrågan på virke också snart stiga igen.
Tfn/Fax: +372 47 37 339, mob: +372 55 24842
Stora Enso Eesti har redan tidigare bedömt att de till
E-post: katrin@jussuecanum.ee
den kommande avverkningssäsongen 2012/2013 återiwww.jussuecanum.ee
gen är intresserade av att köpa avverkningsrätter på

Markägare i Estland!
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Stick-, sy- och snackträff

Middag på
Kuursaal
i Hapsal

Torsdagen den 13 september klockan 13.00
träffas vi på Roslagsgatan i Stockholm för att
sticka, sy och snacka. Vi behöver en del lotterivinster och dessutom vet vi att det finns många
som är duktiga på att sticka och sy och varför
inte göra det tillsammans? Vi tar förstås också
en välförtjänt kafferast.

I år träffas vi på anrika Kuursaal i Hapsal för
vår traditionella gemensamma middag. Tid
för middagen är söndagen den 8 juli klockan
18.00 och vi äter en trerätters middag tillsammans.

Anmälan och förfrågan till Birgit Brunberg på tfn
0159-10 170 eller 070-64 69 607

Om någon vill ha vegetariskt eller annan specialmat så säg till vid anmälan. Frågor besvaras av Maja Granberg, tfn 070-798 38 69 eller
Ingegerd Lindström, tfn +372 53 92 46 04 eller
e-post kokkas@telia.com

”Musik i den ljuvliga
sommarkvällen – en jubileumskonsert från Bach till jazz”

Anmälan till middagen sker genom att ni betalar in 150 SEK per person till vårt plusgirokonto
55 68 81 – 1 senast den 24 juni.

Konsert i Rosleps kapell
Lördagen den 7 juli klockan 19.00

Välkomna!

Medverkande:

Välkomna!

Eleonor Heiborn, piano, violin och sång
Moa Ledenstam, violin och sång
Jacob Heiborn, violin och sång
Anders Heiborn, violin, piano och orgel

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
M/S Baltic Queen och M/S Victoria går alternerande varje dag från Stockholm (Värtahamnen) och Tallinn.
Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 17.45 - Mariehamn 00.50
Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.00
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50
Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.00
För medlemsrabatter och andra villkor, se
www.rnhf.se (gå till ”Medlemssidor”).
Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 66 60
Avtalsnumret 4799 skall anges.
För biljettpriser och annan information, se
www.tallinksilja.com/sv
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