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

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

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

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

Våren har kommit till Rickul/
Nuckö-området. Det är fantastiskt 
vilken kraft det finns i naturen då 
den på nytt vaknar varje år. Blom-
mor som legat nere under jord 
skjuter plötsligt upp ur myllan och 
blommar lika vackert år efter år. I 
år var det fullt av vitsippor, vårlök, 
svalört och gulsippor på tomten i 
Höbring och dessutom en och annan 
kirskål förstås. 

Egentligen är det väl lite som 
med oss människor. Hela vintern går 
vi i ide och när solens första strålar 
visar sig så vaknar vi också upp och 
fylls av mer energi än tidigare. Man 
får mer lust att göra saker och det är 
lättare att planera framåt.

Föreningens planer framåt 
sträcker sig i första hand till som-
marens Hemvändarvecka. Den är i 
stort sett klar och vi hoppas givetvis 
på att så många som möjligt kom-
mer till Estland för att vara med och 
träffa andra estlandssvenskar, trivas 
och ha roligt tillsammans. Hela pro-
grammet för veckan presenteras på 
sidan 6. Glöm inte att anmäla er till 
de aktiviteter som fordrar anmälan!
Kulturrådet
Kulturrådet har nu haft sitt första 
möte. Om detta kan ni läsa mer på 
sidan 5. En viktig sak som besluta-
des var att rådet byter namn till Est-
landssvenskarnas Kulturförvaltning. 
Orsaken till detta är att det tidigare 
namnet fick en helt fel betydelse  på 
estniska.    

”Estlandssvenskarnas” betonar 
att det är ett kulturellt självstyre för 
alla estlandssvenskar och ”Kultur-
förvaltning” visar att det är en myn-
dighet utan gränser och att den repre-
senterar alla estlandssvenska bygder 
i Estland. Genom namnbytet får vi 
en mer rättvisande bild av vad vi är 
egentligen.
Minnesstenen 
Nu har namnen på minnesstenen 
på Rosleps kyrkogård fyllts i med 
guldfärg. Tidigare var det problem 

att läsa namnen på stenen när det 
regnade eller om stenen var blöt. 
Nu kommer man att kunna se vad 
det står där i vilket väder som helst. 
Föreningen har bekostat denna för-
bättring av läsbarheten.
Nyhetsbrevet
Det första nyhetsbrevet har emotta-
gits bra och vi kommer att fortsätta 
med det. När utskicket var gjort så 
visade det sig att flera mejladresser 
var felaktiga och vi fick tillbaka bre-
vet. Om du vet med dig att du lämnat 
din e-postadress men inte fått något 
nyhetsbrev så kontakta oss och med-
dela din adress. Det kan vara endast 
en felaktig bokstav för att det inte 
ska komma fram eller så kanske du 
har glömt att meddela en ny adress. 
Mejla oss på info@rnhf.se
Minnesåret
Som ni vet är detta ett minnesår för 
estlandssvenskarna. Det är i år 70 år 
sedan den stora flykten till Sverige 
skedde. Vi kommer ju att uppmärk-
samma detta på flera sätt, vilket ni 
kan se i programmet för Hemvändar-
veckan. 

Dessutom kommer Aibolands mu-
seum och S:t Mikaelskyrkan i Tallinn 
också att uppmärksamma detta. Den 
20 september kommer man att ha en 
minnesceremoni i Hapsals domkyrka 
och efter det invigs ett minnesmärke 
som ett ”stenskepp” vid Aibolands 
museum. Talare vid invigningen är 
president Toomas Hendrik Ilves.

Dagen efter, den 21 september, 
blir det en minnesgudstjänst i svens-
ka kyrkan i Tallinn samt efter det en 
samling på Ockupationsmuseet i Tal-
linn. Se vidare information på sidan 
5.
Höstmöte
Den 19 oktober kommer föreningen 
att hålla ett höstmöte i Eskilstuna. Vi 
söker just nu efter en föredragshål-
lare och återkommer med ett mer 
detaljerat program i nästa nummer 
av tidningen. Vad som är klart är att 
vi träffas på Munktell Hotell i Es-

kilstuna klockan 13.00. Som vanligt 
är det öppet från klockan 12.00. Vi 
hoppas att så många som möjligt vill 
komma!
Hantverksmarknad
Före gudstjänsten i Rosleps kapell 
den 13 juli kommer det att vara en li-
ten hantverksmarknad på parkering-
en vid kapellet där det i flera år nu 
stått ett tomt bord med tak. Nu änt-
ligen kommer det att användas och 
det är lokala hantverkare som säljer 
sina verk. Ett bra initiativ av försam-
lingen. Vi kommer också att sälja 
handdukar och lite annat. Den star-
tar klockan 12.30 och håller på fram 
till gudstjänsten, som börjar klockan 
14.00. Efter gudstjänsten bjuder för-
eningen på kyrkkaffe som vanligt. 
Minnesbänken
Minnesplaketten till den vita bänken 
i Hapsal är nu beställd. Fortfarande 
är ingen exakt plats för placeringen 
av bänken klar. Vi kommer att be-
stämma läget strax efter att tidningen 
har kommit ut, så istället samlas vi 
på den stora parkeringen vid borgen 
och framför polishuset i Hapsal. 

Förmodligen kommer bänken 
att stå någonstans i närheten där. Vi 
fick inte plats nere vid vattnet, på 
promenaden, där var det redan fullt 
med bänkar. Men styrelsen har flera 
förslag, där det ena är vid svensktor-
get och ett annat vid grönområdet vid 
muren i gamla stan. Vilket det blir får 
vi se.

Texten på minnesplaketten blir 
endast på estniska. Orsaken är att 
storleken på plaketten inte tillåter så 
mycket text. Hapsals stad har beslu-
tat att alla plaketter på de vita min-
nesbänkarna skall vara av samma 
storlek. Vi valde därför att endast ha 
en estnisk text så att alla ester som 
går förbi bänken, eller sätter sig på 
den, förstår vad och vilka vi vill he-
dra. Efter invigningen av bänken 
kommer vi att tillsammans prome-
nera ner till Kuursaal för kaffe.

Väl mött i Estland i sommar.
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Laddstation i Birkas
Du som kör elbil behöver inte dra 
dig för att ta den till Estland av 
rädsla för att du inte skall kunna 
ladda den. I Estland finns nämli-
gen troligen världens tätaste nät av 
laddstationer. Det finns totalt 163 
stationer, varav 100 i städerna och 
63 på landsbygden. I Nuckö kom-
mun finns sedan i höstas en ladd-
station i Birkas. I omgivande orter 
finns laddstationer i Hapsal, Nõva 
och Lääne-Nigula.

Utsikt mot Harboviken
Harboviken mellan Harga och 
fastlandet var under svensktiden 
vinteruppläggningsplats för sku-
torna. Utsikten mot viken från vä-
gen Linnamäe-Derhamn har under 

årens lopp blivit allt sämre. Det har 
växt upp träd och buskar mellan 
vägen och stranden så att det bara 
har varit tidigt på våren som man 
har haft  möjlighet att se en skymt 
av viken.

Under den gångna vintern har 
man rensat stranden från träd och 
buskar på en vägsträcka av cirka 
600 meter så att man nu åter kan se 
ut över viken. Det är en bonde från 
Harga som skall ha betande boskap 
där under sommaren, så man håller 
på med att sätta upp staket och el-
stängsel.   
Detaljplan för Bien
Eftersom Odensholm ligger inom 
ett naturskyddsområde gäller ett 
generellt förbud mot nybyggnation 
på ön. De två fast bosatta familjerna 
bor i ganska dåliga hus från sovjet-
tiden. För att göra det möjligt för 
dem att skaffa sig ett bättre boende 
– och i övrigt tillåta en begränsad 
nybyggnation – har Nuckö kom-
mun satt igång med arbetet på en 
detaljplan för det gamla byområdet, 
Bien.

I detaljplanen finns fyra tomter 
som är avsedda för bostadshus och 
dessutom en som är avsedd för stall/
ladugård för de bofasta. Totalt till-
låts byggandet av 13 hus med högst 
två våningar och en högsta takhöjd 
av 8,5 meter.

Ny bok om Nuckö

Sigrid Rausing är sondotter till Ru-
ben Rausing, grundaren av Tetra 
Pak. Hon är bosatt i London, där 
hon är förlagsägare och filantrop. 
Under 1993-1994 bodde hon ett år 
i Nuckö för att samla in material till 
sin doktorsavhandling i antropolo-
gi. Hon arbetade som engelsklärare 
på grundskolan i Birkas. Hennes 
avhandling gavs ut 2004.

Rausing har bearbetat sina per-
sonliga noteringar från året i Nuckö 
i boken ”Anteckningar från en kol-
chos”, som nyligen har kommit ut 
på Albert Bonniers förlag.  I boken 
beskriver hon ett samhälle som 
har lämnat sovjetsystemet men där 
människorna  mentalt ännu inte har 
anpassat sig till det som har kommit 
i dess ställe – och heller inte vet vad 
framtiden kommer att föra med sig. 

Boken är intressant och läsvärd, 
men innehåller tyvärr en del felak-
tigheter. Allvarligast är att Rausing 
inte har satt sig in i historien om  hur 
estlandssvenskarna kom till Sverige 
under kriget, utan ger den förenkla-
de – och felaktiga – beskrivningen 
att det var nazisterna som  under 
sommaren 1944 evakuerade 7 000 
personer.  

Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg

Utsikten mot Harboviken      

Laddstationen i Birkas
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Minnesdagar över flykten 1944
20 september kl. 12.00. 

Gudstjänst i Domkyrkan i Hapsal. Efter gudstjänsten blir det en 
minnesceremoni vid Aibolands museum där man inviger ett min-
nesmonument	 över	 flykten	 1944.	 Detta	 sker	 13.30	 på	 museets	
gård med högtidstal av president Toomas Hendrik Ilves.  Därefter 
bjuder Kaitseliit på soppa.

21 september fortsätter minnesdagarna i Tallinn. 
Klockan 12.00 är det gudstjänst i S:t Mikaelskyrkan. Den sista 
gudstjänsten	i	kyrkan	före	flykten	och	den	sista	färden	med	båten	
Triina uppmärksammas. Direkt efter gudstjänsten planteras en ek 
till	minne	av	dem	som	flydde	och	därefter	sker	samvaro	på	Ocku-
pationsmuseet, med adressen Toompea 8. På museet pågår då en 
utställning	över	flykten.

Som ni kan läsa i ledaren på sidan 
3, har man ändrat namnet Kul-
turrådet till Estlandssvenskarnas 
Kulturförvaltning. Varför kan ni 
också läsa där. Nu gäller det bara 
att komma ihåg att använda det nya 
namnet!

Den 26 april höll Kulturför-
valtningen sitt första årsmöte efter 
valet i oktober. Mötet samlade 16 
av 21 ledamöter. Kanske berodde 
det på att det var veckan efter 
påsk, och en del var bortresta, att 
så många saknades. Men mötet 
var positivt och vi kunde ta flera 
viktiga beslut.

Det viktigaste var kanske just 
namnändringen men vi tog också 
beslut på att bilda ett antal arbets-
grupper. Det blev i princip fem 
arbetsgrupper varav en, tidnings-
redaktionen, redan var klar tidi-
gare. Där är Ingegerd Lindström 
(undertecknad) redaktör. De öv-
riga grupperna är: arbetsgrupp för 
Minoritetslängden, arbetsgrupp 
för Sångfestivalen 2016, där Raul 
Targamaa ingår, arbetsgruppen för 
Kulturarvet och arbetsgruppen för 
Svenskundervisning.

Arbetsgruppen för Kulturarvet 
skall till hösten samla in informa-
tion om vad som finns i våra bygder 
i form av minnesmärken, kulturella 
byggnader och kulturhistoriska plat-
ser. För Rickul/Nuckö valdes under-
tecknad och jag hoppas på att fler 
ställer upp med den inventeringen. 
Hör av er till mig för samordning 
av arbetet på kokkas@telia.com. Vi 
kan dessutom lämna förslag på vad 
vi saknar i bygden i form av till ex-
empel minnesmärken och skyltar. 

Vi beslutade också om årets 
basbidrag till estlandssvenska för-
eningar i Estland. De som fick bi-
dragen var föreningen Ormsö blod, 
SOV Estland, Rälbys byalag, Vorm-
si Kodukandi Ühing (den estniska 
Ormsöföreningen) samt S:t Mikaels 
församling.

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning
Ingegerd Lindström

En hel del projektbidrag bevil-
jades också. Allt ifrån tryckning 
av böcker om estlandssvenskarna 
till kurser i estlandssvenskt hant-
verk fanns på listan över projekt-
ansökningar. Alla fick en del av de 
ansökta bidragen och vi hoppas att 

alla också blir genomförda. Ansök-
ningstiden för projekt kommer att 
flyttas från våren till hösten så vi 
kan ta med dem i vår budgetansö-
kan till Kulturministeriet.

Nästa möte kommer att hållas i 
Tallinn den 11 oktober 2014.

Årsmötet 2014
Ingegerd Lindström

I	april	höll	föreningen	sitt	22:a	årsmöte.	Styrelsen	fick	efter	valförrättandet	
följande utseende. Sittande från vänster, Ingegerd Lindström och Svea Jo-
hansson. Stående, från vänster, Lis Callenmark, Benny Vesterby, Gunvor 
Strömbom, Martin Wiberg, Raul Targamaa och Ingemar Uussaar. Några 
större beslut togs inte förutom val och beslutet att höja medlemsavgiften till 
200 kronor. Foto: Erik Johansson
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Lördagen den 12 juli
13.00 startar vi strandfesten	 som	 i	 år	 firar	
15-årsjubileum. Ta med något att grilla och att 
dricka!

19.00 Konsert i Rosleps kapell med kvartetten 
”Laudaukse Kääksutajad” . De var med på vår 
jubileumsgudstjänst 2012 och bjöd på njutbar 
sång. Gratis inträde.

Söndagen den 13 juli
12.30 Försäljning av hantverk på parkeringen 
vid Rosleps kapell.

13.00 Ungdomsträff på Ölbäckstranden. Ta 
med dina vänner och kom! Arrangörer Magnus 
och Fredrik Blomberg.

14.00 Gudstjänst i Rosleps kapell.	Officianter	
är	Kaisa	Kirikal	och	den	finlandssvenska	präs-
ten Roger Rönnberg. Gudstjänsten hålls på 
både estniska och svenska. Det blir också en 
del musik och utdelning av Mats Ekmans stipen-
dium. 

18.00 Gemensam middag på Roosta. Midda-
gen serveras på grillplatsen som förra året.

Pris: 163 SEK för vuxna, barn under 6 år gratis, 
barn mellan 6-12 år 100 SEK samt 12-14 år 127 
SEK.

Anmälan sker genom att ni sätter in beloppet på 
föreningens konto 55 68 81–1 senast den 1 juli.

Måndagen den 14 juli
14.00 Invigning av minnesbänken i Hapsal. 
Samling på parkeringen vid borgen (vid polishu-
set).  Efter invigningen blir det kaffe på Kuursaal. 
Föreningen bjuder men vi måste ha en anmälan 
eftersom Kuursaal vill veta hur många som kom-
mer. 

Anmälan till Ingegerd Lindström på tfn 
+372 53 92 46 04 eller e-post kokkas@telia.com 
eller till Maja Granberg på tfn 070-798 38 69 
senast den 6 juli.

Tisdagen den 15 juli
Bussresa till Pärnu.
Avgång klockan 8.30 från Rosleps kapell. Hem-
resa från Pärnu klockan 16.00.
Vi får en guidad tur i Pärnu på förmiddagen och 
klockan 13.00 äter vi lunch på Café Grand på 
Victoria Hotel. Eftermiddagen ägnas åt egna 
strövtåg i staden.
Bussen tar endast 20 passagerare men det går 
bra att åka med egen bil. Anmälan måste dock 
ske för att vi ska veta hur många som vi skall 
beställa lunch till.
Pris: 35 euro. Här ingår buss, guide och lunch. 
Enbart lunch 15 euro. Betalning sker vid bussen.
Anmälan görs till Ingegerd Lindström e-post 
kokkas@telia.com eller till Maja Granberg på tfn 
070-798 38 69. Sista anmälningsdag den 1 juli.

Onsdagen den 16 juli
Vandring. 
Samling vid Roostas parkering klockan 09.00. Vi 
vandrar cirka 10-14 km i trakten av Peraküla, så 
ta med matsäck för två pauser. Ledare är Erik 
Johansson. Ingen anmälan.

Torsdagen den 17 juli
Byvandring med bil.
13.00 Samling i Birkas för en byvandring med 
bil. Vi startar i Birkas. Sedan fortsätter färden 
mot Österby, Enby och Ramsholm. 
15.30 Dricker vi kaffe på det relativt nyöppnade 
caféet Teeristi Villa i Pasklep.
Anmälan måste göras om ni vill vara med på 
kaffet på Teeristi Villa, då de behöver veta hur 
många som kommer. Anmälan kan göras till 
Ingegerd Lindström på +372 53 92 46 04 eller 
e-post kokkas@telia.com senast den 11 juli.

Fredagen den 18 juli
10.00 Bouleturnering i Linnamäe. Vi hoppas 
varje by anmäler ett lag till turneringen. Ta med 
matsäck då det brukar dra ut på tiden! Anmälan 
av lag kan ske under hemvändarveckan till Raul 
Targamaa.

Hemvändarveckan 2014
Välkomna att delta i sommarens aktiviteter! 

Anmäl dig så fort som möjligt där det fordras anmälan.
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Stöd för Estland
När konflikten Ryssland-Ukraina 
seglade upp ställdes många frågor 
kring Estlands säkerhet. Rädslan 
spred sig. I takt med händelserna 
har det framkommit både i ord och 
handling att Natos artikel 5 har 
infriats, det vill säga att alla med-
lemmar garanteras samma skydd 
vid eventuellt angrepp. Politiker, 
såsom Tysklands förbundskansler 
Angela Merkel, Frankrikes för-
svarsminister, USA:s president 
Obama, vicepresident Joe Biden 
och försvarsminister Hagel, Na-
tos chef Anders Fogh Rasmussen 
med flera, har samstämmigt ut-
talat sitt odelade stöd för Estland. 
Säkerhetsgarantierna  gäller tillika 
Lettland, Litauen och övriga Nato-
medlemmar. Förhoppningsvis har 
dessa signaler nått Moskva.
Amerikanska militära enheter
Kort efter den ryska aggressionen 
mot Ukraina lovade USA:s för-
svarsminister Hagel stridsflygplan 
till Estland. Dessa fanns på plats 
ett par dagar senare och hjälper nu 
till med övervakning av det baltiska 
luftrummet från flygbasen i Ämari 
i närheten av Paldiski. Tidigare 
sköttes övervakningen enbart från 
Litauen med roterande enheter från 
olika Natoländer. 

USA skickade i slutet av april 
150 elitsoldater från landstignings-
enheten 173rd Airborne Brigade till 
Paldiski. Dessa stannar till slutet 
av året. USA och Nato har därefter 
klart sagt att man kommer att per-
manenta den militära närvaron i Est-
land genom roterande förband, så-
som De gröna baskrarna, marinens 
SEAL-förband och flygvapnets 
specialstyrkor. Arbetet koordineras 
av USA:s speciella operationskom-
mando i Europa, SOCEUR. 
Militärmanövern Kevadtorm
I början av maj genomfördes i södra 
Estland militärmanövern Kevad-
torm/Vårstorm med 6 000 man. Det 

stora flertalet förband kom från Est-
land men enheter från ett stort antal 
Nato-länder deltog. Bland delta-
garna fanns prins Harry från Stor-
britannien. 

Enligt uppgift har stora mängder 
militär materiel förts till Estland i 
samband med manövern.  
President Toomas Hendrik Ilves
President Toomas Henrik Ilves, 
född i Sverige men uppvuxen i 
USA, citeras mer och mer i inter-
nationell press och åtnjuter stor re-
spekt bland politiker i Europa och 
USA. Han har sannerligen blivit 
sannspådd vad gäller Rysslands tak-
tik och strategi.   
Centerpartiet och Ryssland
Estlands Centerparti med partile-
daren Edgar Savisaar, tillika borg-
mästare i Tallinn, har klart tagit 
ställning för det ryska agerandet i 
Ukraina. Partiet har huvudsakligen 
ryskspråkiga väljare.
Ny regering
Estland fick i april en ny regering. 
Andrus Ansip, premiärminister 
sedan åtta år, som ledde en koali-
tionsregering med medlemmar från 
Reformpartiet och Fosterlandsför-
bundet (IRL), avgick. Till ny pre-
miärminister utsågs den 34-årige 
Taavi Rõivas, även han från Re-
formpartiet, varefter en ny koali-
tionsregering med Socialdemokra-
terna bildades. 

Regeringen består av 14 mi-

nistrar, åtta från Reformpartiet och 
sex från Socialdemokraterna. Nio 
är män och fem är kvinnor. Soci-
aldemokraternas starkaste kort är 
försvarsminister Sven Mikser. Ut-
rikes- och finansministerposterna 
stannade hos Urmas Paet respektive 
Jürgen Ligi.

Ordinarie riksdagsval hålls 2015.
Statsminister Taavi Rõivas var 

på arbetsbesök i Sverige i slutet av 
april och träffade då bland andra 
Fredrik Reinfeldt. På dagordningen 
stod ekonomiska förbindelser, ener-
gipolitik i ljuset av Ukraina och all-
mänpolitiska dagsfrågor. Det kon-
staterades att Estland och Sverige 
har samsyn.

Sommarens evenemang
Festivaler och evenemang avlöser 
varandra i sommar-Estland. Nedan 
ett axplock. Mer information om 
samtliga finns på hemsidor. Störst 
är Sång & Dansfestivalen under 
mottot Touched by Time – Time to 
touch.
24 maj-1 juni: Gamla stans dagar i 
Tallinn.
5-9 juni: Harley-Davidson Super 
Rally, Tallinn.
4-6 juli: 26:e Sång & Dansfestiva-
len i Tallinn.
9-12 juli: Ölfestival, Tallinn.
10-13 juli: Medeltidsdagar i Tal-
linn.
18-20 juli: Tallinns sjöfartsdagar.
8-17 augusti: Birgittafestivalen.

Nyheter från Estland
Tomas Käbin

Välkommen till estlandssvenskarnas traditionella
Hembygdsdag 
Lördagen den 30 augusti.

Minnesåret	1944-2014,	70	år	efter	flykten.
Barockhallen, Historiska museet, Narvavägen 13-17, Stockholm.
Medverkar	 gör	 bland	 andra	 Jonathan	 Lindström,	 Sofia	 Joons,	
Rådmansö skärgårdskör och Rågöbornas danslag.
Programmet börjar kl. 13. Dörrarna öppnas kl. 12.

Gratis inträde och enklare förtäring.
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I början av 1900-talet utvecklades 
sjöfarten till att bli en viktig nä-
ringsgren för estlandssvenskar-
na. För många av de unga män 

som kom till 
Sverige under 
andra världs-
kriget blev det 
därför natur-
ligt att  välja 
ett yrkesliv 
till sjöss. En 

av dem var Einar Westerby, född 
1923 i Roslep, men uppvuxen i 
Söderby. Han utbildade sig till 
sjökapten och blev till slut befäl-
havare på västvärldens då största 
oljetanker, 356 000-tonnaren Sea 
Saint.
Hur kom det sig att du valde 
sjöbefälsyrket?
Det var ett val som jag hade gjort 
redan innan jag kom till Sverige. 
Min far Johan Westerby var skeppa-
re och ägare till en tredjedel av sku-
tan Svea. Som liten pojke hade jag 
suttit och bläddrat i de böcker som 
min far hade fått vid sin skepparut-
bildning och fäst mig vid de färg-
glada flaggor som fartygen skulle 
visa. Som 13-åring gjorde jag min 
första resa med Svea och fortsatte 
med detta under sommarmånaderna 
fram till 1940, då skutan blev natio-
naliserad.

Jag kom till Sverige den 8 de-
cember 1943. För att få råd att gå på 
sjöbefälsskola tog jag anställning 
som matros på en pråm som gick 
med  timmer och annan last på Öst-
ersjökusten och i Vättern.
Du råkade ut för en olycka?
Den 13 december 1944 skulle vi 
slussa i Hammarbyslussen. Jag 
råkade fastna med höger fot i en 
slinga av vajern som skulle stoppa 
pråmen och blev dragen över re-
lingen ned i vattnet.  När jag kom 
upp till ytan försökte man dra upp 
mig med en båtshake men det lyck-
ades inte. Det fanns en stege infälld 

i stenläggningen i slussen och jag 
lyckades själv klättra upp på den. 
Båda benpiporna var av och foten 
hängde bara i senorna men jag tog 
ett steg med vänsterfoten och nästa 
steg med högra knäet. Jag blev förd 
med ambulans till Södersjukhuset 
där man opererade foten. Rehabili-
teringen tog lång tid; jag alternera-
de under 18 månader mellan Söder-
sjukhuset och konvalescenthemmet 
vid Sabbatsberg.
Sjöbefälsskolan
Hösten 1946 kom jag in på styr-
manskursen på Sjöbefälsskolan i 
Stockholm. För att förbereda mig 
för inträdesprovet hade jag gått 
kurser i svenska och matematik på 
NKI. För att man skulle bli antagen 
krävdes också att man skulle ha va-
rit en viss tid till sjöss. Jag hade min 
sjöfartsbok från Estland med mig 
och mina sommarvistelser på Svea 
räknades generöst till att gälla för 
hela året. 

Styrmanskursen varade i ett år. 
När den var klar våren 1947 be-
stämde jag mig för att fortsätta på 
kaptenskursen. Den klarade jag bra. 
Det svåraste ämnet var engelska 
språket, för jag hade ju inte varit ute 
till sjöss i internationell trafik. Det 
viktigaste ämnet var ändå naviga-
tion och den var baserad på mate-
matik, som jag hade ganska lätt för.

Nu hade jag de formella kraven 
för att bli sjöbefäl, men utan yrkes-
erfarenhet kunde jag bara bli tred-
jestyrman. Efter en tid som sådan 
skulle jag kunna få styrmansbrev 
och bli styrman av högre grad och 
därefter få kaptensbrev.
Den första anställningen
I början av maj 1948 mönstrade jag 
på som tredjestyrman på Transat-
lantics oljetanker Balaklava. Där 
blev jag inte kvar så länge, eftersom 
jag blev inkallad till militärtjänst i 
oktober samma år. Min fot hade läkt 
ihop så bra att jag ansågs duglig att 
bli rekryt. Jag  hamnade i marinen 

och gjorde den mesta tiden på en 
minsvepare som var stationerad i 
Hårsfjärden.

På Walleniusrederiet
När militärtjänsten var slut i ok-
tober 1949 fick jag anställning på 
Walleniusrederiet. Jag mönstrade 
på som tredjestyrman på Soya-Ma-
ria, en nästan ny 16 000-tons tanker. 
Vi gick på Sverige med olika slags 
raffinerade produkter som vi häm-
tade från olika destinationer, bland 
andra Trinidad och Frankrike. Jag 
var också på Soya och Soya II, som 
var av samma typ som Soya-Maria. 
Våren 1950 fick jag styrmansbrev 
och 1952 kaptensbrev. 

År 1954 gifte jag mig med Elvi 
Åkerblad från Roslep Smeens och 
vi fick under årens lopp tre barn.

Anställning på Salénrederiet 
År 1956 blev Soya II såld till Sa-
léns. De ville att jag skulle följa 
med fartyget till Saléns och fort-
sätta som överstyrman, för de hade 
inte så många styrmän som kunde 
tankfartyg. Jag hade ingenting emot 
det eftersom jag trivdes på båten. 

År 1958 bytte jag för en kort tid 
till en annan typ av fartyg, kylfar-
tyget Tortuga, som tidigare hade 
ägts av United Fruit. Vi gick med 
äpplen och päron från USA:s väst-
kust till Oslo och Göteborg. Sedan 
återvände jag till tankersjöfart och 
mönstrade på Magnolia, som ägdes 
av Kihlströms. Den var nybyggd 
på Landskronavarvet och var något 
större än Soya-båtarna. 

På Magnolia blev jag heller inte 
långvarig utan återvände till Saléns. 
Jag var ganska flitig med att byta båt 
därför att jag visste att jag lätt kun-
de få ett nytt jobb. Som överstyr-
man var jag ansvarig för lastning 
och lossning. Jag visste hur man 
fördelade olika slags oljeprodukter 
på lastsektioner, så att en läckande 
ventil mellan dem inte skulle orsaka 
en skadlig uppblandning. 

Mitt liv till sjöss
Einar Westerby berättar för Göte Brunberg
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År 1961 började jag med något helt 
nytt, på Gustaf Byrénius som last-
bilsförsäljare. Jag hade tidigare haft 
tankar på ett jobb i land. Bland an-
nat hade jag tänkt mig en tobaksaf-
fär och även praktiserat på en kem-
tvättanläggning, men jag tyckte att 
det verkade ohälsosamt.

Jag blev inte kvar länge på By-
rénius utan hösten 1961 började jag 
på Saléns kontor. Där arbetade jag 
med att planera lasterna för rederi-
ets båtar. Kontorsarbetet varvades 
med korttidsanställningar till  sjöss 
som vikarierande överstyrman och 
kapten. 
Ut till sjöss igen
I december 1963 var det dags att 
lämna kontoret och gå ut till sjöss 
igen. Jag mönstrade på som kapten 
på en oljetanker, 43 000-tonnaren  
Sven Salén. Fram till 1974 var jag 
kapten på flera olika tankfartyg.  De 
blev med åren allt större och stör-
re: Dagmar Salén på 60 000 ton, 
byggd 1963, Sea Spray på 123 000 
ton, byggd 1966, Sea Sovereign på 
211 000 ton, byggd  1969, och Sea 
Splendour på 259 000 ton, byggd 
1972.
På Sea Saint
Våren 1974 tackade jag ja till erbju-
dandet att bli  kapten på den stora 
oljetanker, 356 000-tonnaren Sea 
Saint, som Saléns hade beställt från  
Kockumsvarvet i Malmö. Maskin-

chef skulle bli Evald Sjölund från 
Rågöarna, som tidigare hade tjänst-
gjort under mig. 

Evald och jag kom till Malmö i 
augusti 1974 för att övervaka byg-
get. Under tiden som det framskred 
gick vi på kurser. Nytt var att man 
hade byggt simulatorer så att vi 
skulle kunna öva innan vi gick till 
sjöss. Evald och jag var förresten 
lite ojusta mot rederiet: ett par må-
nader före sjösättningen låtsades vi 
söka jobb på annat ställe och lycka-
des på så sätt pressa fram en löne-
förhöjning.

I slutet av oktober var det dags 
för dop. Sea Saint var då det största 
fartyg som hade byggts i västvärl-
den – jag tror att man hade byggt ett 
större i Japan. Man byggde sedan 
fem likadana båtar i samma serie.

Den 22 november 1974 gick vi 
ut på den första turen med destina-
tion Persiska viken. Sea Saint var 
för stor för att gå genom Suezkana-
len, så vi gick runt Godahoppsud-
den. Att lasta och lossa 400 000 
kubikmeter olja med grova slangar 
till anslutningar på däck tog bara ett 
dygn. 

Lågkonjunktur för oljefrakter
Nu hade det blivit lågkonjunktur 
för oljefrakter. Efter att ha lossat en 
last i Europa hade vi ibland ingen 
kontrakterad ny last. I väntan på att 
få en sådan gick vi, för att inte för-

bruka onödigt med bränsle, med låg 
fart till Walvis Bay i Namibia, där 
vi ankrade upp. Där kunde redan 
10-12 andra båtar ligga och vänta. 

Under en semester råkade jag i 
mars 1976 ramla ned från en stege 
vid sommarstugan och bröt samma 
fot som jag hade skadat 1944. Fo-
ten blev inte helt återställd, men i 
juli 1977 kunde jag ändå, efter att 
ha varit sjukskriven i över ett år, 
börja tjänstgöra på prov som kap-
ten på Sea Song, ett systerfartyg 
till Sea Saint. Istället för att stå på 
kommandobryggan fick jag sitta på 
en stol. Med Sea Song gjorde jag 
1978 min sista ”riktiga” resa till 
sjöss.
Platschef i Singlefjorden
På grund av lågkonjunkturen hade 
Saléns lagt upp ett antal tankfartyg 
sida vid sida i Singlefjorden nära 
Strömstad. Under ett år var jag där 
en månad i taget som platschef, 
formellt som kapten på Sea Symp-
hony. I övrigt fanns där en reduce-
rad besättning för att sköta löpande 
underhåll på fartygen.
Uppsagd av rederiet
År 1979 blev jag uppsagd av rederi-
et. Man hade sålt de flesta av farty-
gen i Sea Saint-klassen och hade ett 
överskott på kaptener. På grund av 
min skadade fot var jag heller inte 
fullvärdig för tjänst till sjöss.  På så 
sätt slutade mitt arbetsliv i förtid.

T/T Sea Saint. Mått: längd 362,75 m, bredd 60,05 m, djupgående 22,32 
m, bruttodräktighet 164 758 rt, nettodräktighet 145 236 rt , dödvikt 356 400 
ton.                          

Einar i sitt kontor på Sea Saint.
Foto: David Ingvar

Foto: Okänd
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Jag heter Ingemar Uussaar och har 
varit revisor i föreningen sedan 
cirka 2005. Under 2012 och 2013 
var jag  huvudrevisor. På årsmötet 
i april i år valdes jag in i styrelsen 
och arbetar nu som kassör. 

Mina föräldrar var båda födda i 
Estland. Min mor, Aline Heyman, 
föddes på Nibonsgården i Ölbäck 
som nummer 8 i en syskonskara 
på 13 barn. Aline gick på Birkas 
Folkhögskola, årskurs 1935-36. 
Pappa Johan Uussaar föddes i Roo-
backa by nära Leisi på Ösel. Han 
utbildade sig till skogvaktare och 
tjänstgjorde som sådan vid Rickuls 
skogsförvaltning (Metskond) åren 
före flykten till Sverige. Mamma 
och pappa gifte sig i Rosleps kapell 
midsommaren 1944. 

Morfar Anders Heyman föddes 
på Lill-Hendersgården i Roslep 
men hans familj flyttade i början 
av 1900-talet till Nibonsgården 
i Ölbäck. Mormor Lisa var född 
Dyrberg och kom från Larsgården i 
Bergsby. Hon avled 1926 och morfar 
gifte då om sig med Lovisa Fager-
lund från Ambrosgården i Bergsby. 
Morfar hade skepparexamen och 
andelar i två skutbolag med skutor-
na ”Alvar” och ”Vänlig”. Skutorna 
fraktade huvudsakligen potatis från 
hembygden till Stockholm och till 
hamnar i södra Finland.

Morfars familj kom till Sverige i 
augusti 1944 med fartyget ”Juhan” 
vid den stora överflyttningen. Pappa 
flydde ungefär samtidigt till Sverige 
i en grupp på cirka 20 personer, till 
huvuddelen ester. De hade i största 
hemlighet utrustat en gammal mo-
torbåt för detta ändamål i skogen 
vid Spithamn. 

Mamma och pappa återförena-
des på flyktingförläggningen Do-
verstorp i Finspång. De fick snabbt, 
via morfars affärskontakter, arbete 
som lantarbetare. Mamma och 
pappa flyttade därefter till Upp-
lands-Väsby, norr om Stockholm, 

där pappa arbetade på olika gårdar. 
Efter en kort tid fick de arbete på 
Svenska Metallverken och köpte en 
tomt där de byggde en villa 1958. 

Första gången jag besökte Est-
land var 1995 efter att ha utnämnts 
till ordförande i Electrolux dotter-
bolag Electrolux Eesti AS. Som-
maren 1996 reste jag, mina syskon 
och min systerdotter till Estland. 
Vi hyrde en stuga på Roosta Puh-
keküla under en vecka och besökte 
flera av de platser som våra föräld-
rar berättat om. Den nya ägaren av 
Nibonsgården var vänlig och lät oss 
titta in i alla byggnader. På väggen 
i vardagsrummet hängde två tavlor 
som morfar hade köpt i Stockholm 
på en av sina ”potatisresor”.

Vi gick runt på våra två ”skogs-
stycken” som ligger vid Ölbäck-
stranden, och såg solen gå ner över 
havet. Vid Rosleps kapell plantera-
de vi blommor på familjens gravar.
Vi blev insläppta i Birkas Folkhög-
skolas lokaler eftersom vår syster-
dotter arbetar i utbildningsfacket. 
Vi hittade pappas skogvaktarbo-
ställe, där mamma och pappa bodde 
under några månader före flykten 
till Sverige.

En dag tog vi färjan till Ösel och 
letade upp gården i Roobacka där 

pappa föddes. På väg tillbaka till 
färjan tog vi en omväg och besökte 
Kuressaare. Intrycken från resan var 
överväldigande och vi har därefter 
besökt Estland ett tiotal gånger.

Jag är pol.mag. med special-
inriktning på finansiering och re-
dovisning från Stockholms Uni-
versitet. Under mitt arbetsliv har 
jag arbetat i Gränges AB och AB 
Electrolux. I Gränges arbetade jag 
som finanschef i ett gruvföretag i 
Liberia i Västafrika. Jag var dock 
placerad i Stockholm. I Electrolux 
har jag varit ansvarig för moderbo-
laget AB Electrolux och har haft ett 
flertal styrelseuppdrag i dotterbo-
lag till Electrolux, främst i Norden 
och Baltikum. Jag bor i Upplands-
Väsby där jag har byggt en villa. 
På fritiden tycker jag om att läsa 
historiska romaner och memoarer 
av kända politiker utanför Sverige. 
Som ung tyckte jag om att segla 
och vara gast på min brors segelbåt. 
Jag tycker också om att arbeta i min 
trädgård och underhålla mitt hus. I 
föreningen är min huvuduppgift att 
vara kassör, men också att delta i 
arbetet att rekrytera nya yngre med-
lemmar, samtidigt som vi måste 
erbjuda medlemmarna intressanta 
aktiviteter.

En styrelseledamot presenterar sig
Ingemar Uussaar

Från vänster Inge-
mar tillsammans med 
syskonen Kristina, 
Allan och systerdottern 
Cecilia framför en av 
tavlorna i Nibonsgår-
den som morfar köpte 
i Stockholm.

Foto: Privat
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Mattias Luks, som var fyrmäs-
tare på Odensholm, skrev dagbok 
under många år. Följande berät-
telse bygger på hans 70 år gamla 
dagbok och har endast varsamt 
kompletterats med några histo-
riska fakta.

Detta var femte julen i rad som jule-
friden lyste med sin frånvaro. Ändå 
var den här julen ingen annan lik. 
En familj hade redan flytt från Hol-
men till Sverige. De återstående sex 
familjerna var bara 250 km från fre-
den i Sandhamn men dit skulle det 
ta ett helt dygn med båt – om man 
över huvud taget skulle lyckas ta sig 
dit. Ett tänkbart alternativ var att fly 
till Hangö för att undkomma rys-
sarna. När det hägrade och var klart 
väder kunde de se hangöfyren blin-
ka. Dit var det fyra gånger närmare, 
faktiskt närmare än till huvudstaden 
Reval, eller Tallinn som den offici-
ellt skulle kallas från självständig-
hetsdagen 24 februari 1918. Men 
hangöfyrens blinkningar var inte 
helt övertygande. Kriget hade drab-
bat även Finland. 

Julen hade firats i fred under två 
decennier. Hösten 1939 kom Röda 
armén på Stalins order för att bygga 
militärbaser. De sju familjerna på 
Holmen evakuerades – eller snarare 
tvingades att flytta – till Rågöarna, 
Ormsö eller närmaste fastlandet.  
Mattias flyttade först till Ormsö 
och bodde där ungefär fyra måna-
der. Därefter tog han sin familj till 
barndomshemmet i Haversved. Där 
trängdes familjen in och fördelades 
på de två husen hos hans brorssöner.

Holmens stengärdsgårdar, som 
bestod av granit och kalk-

sten, maldes ner av Röda armén 
och användes till att bygga bunkrar. 
Gärdsgårdarna som stått där i man-
naminne hade byggts för att inte 
korna skulle gå in på åkrarna. De 
rundade granitstenarna gjorde dem 
instabila. Korna såg till att äldste 

sonen var fullt sysselsatt, när han 
gick vall, genom att då och då knuf-
fa omkull dem. Men nu var det inte 
längre korna och stengärdsgårdarna 
som var bekymret utan ryssen som 
raserade livet för alla holmbor – 
folk som fä. Inte ens den manshöga 
Odens Stain eller Holmens största 
stenar av svart granit, det två till 
tre man höga jättekastet Fårstaina, 
hade förskonats. Byn på Holmen 
var nu Röda arméns bostäder. 

Tyskarna, med Hitler i spetsen, 
drev senare bort ryssarna. Som sista 
estniska område övergavs Holmen 
den 2 december 1941. Tyskarna 
framstod som befriare då holmbor-
na kunde återvända till sin ö våren 
1942. Ön gick knappt att känna 
igen. Betesmarkerna och det alvar-
liknande landskapet hade ersatts av 
bunkrar och kanoner, stängsel och 
krevadgropar. Många av byns hus 
hade skadats eller förstörts helt. Inn-
an ön övergavs hällde ryssarna fo-
togen över hus, lador och uthus och 
tände på. Av fyren från 1804 återstod 
endast en stenhög. Holmens kyrka, 
Jesu kapell, som stått där sedan 1766 
var nu en ruin och gravarnas järn-
kors förvridna. Inget av värde skulle 
lämnas i fiendens händer. Mattias 

flyttade in i hustruns föräldrahem, 
eftersom deras hus ute vid fyren var 
jämnat med marken. Hustrun Inge-
borg och hennes äldre syster Hilda 
levde nu på nytt under samma tak.

Politikens vindar hade varit väx-
lande. Den unga republiken hade 
först förvandlats till en diktatur 
under premiärminister Konstantin 
Päts och nu blivit ett slagfält mellan 
tyskar och ryssar. Sommaren 1940 
tillsattes en sovjetvänlig regering 
och i riksdagsvalet tilläts enbart 
vänstersocialister och kommunis-
ter att kandidera. Högsta Sovjet i 
Moskva godkände Estlands ”ansö-
kan” och landet blev 6 augusti en 
del av Sovjetunionen. 

I den tsarryska armén hade Mat-
tias i övre tonåren gjort sin mili-

tärtjänstgöring. Efter revolutionen 
hade Röda armén förvandlats till 
hans värsta fiende. De estniska män 
som gjorde sin militärtjänstgöring 
överfördes till Röda armén den 21 
augusti 1940. Dessa tvingades såle-
des ut i strid mot sitt eget folk. 

Bland de tyska soldaterna fanns 
både onda och goda. Det blev livs-
avgörande att skilja agnarna från 
vetet. De pojkar som fötts åren efter 

Sista julen på Holmen
Thord Jansson

Mattias med familjen samlad. Foto: Privat
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självständigheten, däribland hans 
förstfödde son, hade växt upp i ett 
splittrat land, bland proryssar, pro-
tyskar och nationalister, och nu nått 
mobiliseringsåldern. 

Tillsammans med Hangö utgjor-
de Holmens fyr nyckeln till Finska 
viken. Ett strategiskt mål för alla 
parter. Mattias hade, i egenskap av 
fyrvaktare vid landets nordvästli-
gaste utpost, hamnat mitt i kriget.

Nu kunde de dag för dag höra 
nyheter på byns enda radio. Före 
kriget brukade några av männen 
i byn samlas i den lilla skolan och 
lyssna andäktigt på radionyheterna. 
Men skolan var nu jämnad med mar-
ken. Och Mattias hade beordrats att 
lämna sin radio till Kommunalhuset 
på fastlandet. En av de andra famil-
jerna hade fortfarande en radio. Det 
var nu den enda radion på Holmen 
och samtidigt den enda kommuni-
kationsvägen till Holmen vid sidan 
av båtarna.

Året efter återflytten hem till 
Holmen var ryssarna på fram-

marsch på nytt. Över Tallinn hade 
bomberna fallit i omgångar under 
året. På Holmen hördes allt oftare en 
nidversion av Internationalen: Upp 
till kamp emot Stalin! Sista striden 
det är. Torsdag den 19 augusti 1943 
skrev Mattias i sin dagbok: ”Idag på 
morgonen ville Konrad hava från 
mig ett bestämt svar, om jag skulle 
fara rymvägen till Sverige med ho-
nom och de andra eller inte.” Han 
kände sig bedrövad och orolig över 
detta. Varken han själv eller någon 
av familjemedlemmarna ville fly 
till Sverige – allra minst Ingeborg 
och Hilda. Konrad gav sig inte utan 
krävde ett bestämt svar. Han gav 
honom ett nej.

 Frampå dagen tog han båten 
till fastlandet – en färd på en knapp 
timme. Han skulle hämta matran-
sonen till familjen. Andra världs-
kriget hade nu pågått i fyra år och 
ransoneringarna var vardagsmat. 
I butiken samtalade de om kriget 
och delade med sig av åsikter, ryk-

ten och officiella nyheter. Major 
Mothander från Sverige skulle i 
dagarna komma och informera om 
möjligheterna att komma till Sve-
rige på fredlig väg. Någon hade re-
dan hört honom i Tallinn försäkra, 
att om de skulle utsättas för fara 
från kommunisterna, så skulle den 
svenska regeringen evakuera dem. 
Vinden var svag och växlande, 
ökade till måttlig sydsydvästlig 
och temperaturen mellan 11 och 
15 grader. Han hoppade glatt upp 
på cykeln och trampade lätt vida-
re i det flacka kustlandskapet mot 
kommunalhuset i Ölbäck. Därifrån 
tog det vid gynnsam vind en knapp 
halvtimme att cykla tillbaka med 
matransonen till båten. Cykeln 
lämnade han som vanligt hos släk-
tingarna i Spithamn. Vinden lovade 
en bra båtresa.
 På söndagen kom så major Mot-
hander tillsammans med flera andra 
gubbar från kommunen med båt till 
Holmen eller Odensholm som den 
5 km långsmala ön i södra inlop-
pet till finska viken benämndes i de 
svenska kartböckerna. Sällskapet 
betraktade ruinerna som ryssarna 
lämnat efter sig i samband med 
reträtten. Alla ville nu till Sverige 
men holmborna fick höra, att de 
skulle få flykthjälp bara om någon 
fara hotade – inte annars. Och de 
tyska ockupanterna ville inte släppa 
iväg någon flykting från Holmen.

Följande torsdag blev det stor oro 
på Holmen. På morgonen märk-

te tyskarna en av familjerna (Brus) 
hade flytt under natten och de var 
nu på väg i sin motorbåt tvärs över 
norra Västerhavet, samma hav som 
vi benämner Östersjön, mot freden 
och friheten i Sverige. Av öns sju 
familjer, som bebott ön de senaste 
200 åren, fanns nu bara sex kvar. 
För tyskarna ljög de, att hustrun i 
familjen blivit sjuk och att de hade 
blivit tvungna att åka till Hapsal 
med henne. 

 Hösten kom och familjen slak-
tade som vanligt grisen. Den vägde 

73 kg. Fyra man kom från Tallinn 
för att bygga ett nytt 8,5 m högt fyr-
torn av trä. Den 22 december blev 
väderleken så pass bra, att holmbor-
na kunde åka till fastlandet för att 
köpa julgranar och julhandla. Mulet 
och frisk vind omkring syd, 1-3 gra-
der varmt.

På julafton brukade byborna 
samlas för gudstjänst i skolhuset, 
eftersom kyrkan saknade värme. 
Men skolhuset var nu förstört, så 
i år fick de hålla till i den proviso-
riska skolan hemma hos en av fa-
miljerna. Det mesta av det sju centi-
meter tjocka snötäcket som kommit 
under det gångna dygnet hade töat 
bort. I julgranen brann fem ljus.

Hemma på julaftonskvällen bru-
kade Mattias läsa julevang-

eliet och dela ut julklappar till de 
fem barnen. Det brukade bli kläder, 
skor, godis och stora tjocka peppar-
kakor med kristyr. Men nu var det 
krig och ingenting fanns att köpa, 
så det blev inga julklappar den här 
julen heller. Ingeborg hade bakat 
julbröd av vete och korn, annars åt 
de surlimpa. Och den slaktade gri-
sen hade rökts i rökstugan, en liten 
fönsterlös byggnad av kalksten, och 
i vedspisens ugn förvandlats till en 
i deg inbakad rökt julskinka. På jul-
dagsmorgonen fick familjen sova, 
eftersom det inte fanns någon julot-
ta. Trots julens glada budskap svä-
vade ett orosmoln över julefriden. 
Andra världskriget! 

Mattias läste ofta Bibeln och re-
flekterade säkerligen i dessa dagar 
över julevangeliet enligt Matteus:

– Men när de (vise männen) 
hade dragit åstad, se, då visade sig 
i drömmen en Herrens ängel för Jo-
sef och sade: ”Stå upp och tag bar-
net och dess moder med dig, och 
fly till Egypten, och bliv kvar där, 
till dess jag säger dig till; ty Hero-
des tänker söka efter barnet för att 
förgöra det.” Skulle han följa Josefs 
exempel? 

Advent är mörker och kyla, 
psalm 609:
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Advent är mörker och kyla.
På jorden är krig och kallt
Man drömmer om fred och vänskap
men bråkar och slåss överallt.

Onsdagen den 19 januari for de 
tyska signalisterna bort. Det 

som störde mest nu var att öns enda 
telefon kopplats till Tallinn och nu 
fungerade som en huvudlinje. Sam-
talen var dessvärre inte på estniska 
utan på tyska. Familjens äldsta dot-
ter fick rycka in, eftersom hon för-
stod tyskan bättre än Mattias. Trots 
allt gladdes de över att de fick den 
senaste månadens post levererad av 
Edvard som varit på fastlandet sen 
tre dagar tillbaka.

Torsdag 3 februari. Mot kväl-
len svag vind, mulet och lågtryck. 
Barometern visade omkring 740 
mm och vattenståndet var så högt, 
att det inte bådade något gott. Trots 
detta beredde sig alla på Holmen att 
fly nu. Mattias fyllde på olja i fa-
miljens lilla båt – en båt han överta-
git efter dem som tidigare flytt från 
Holmen. Oljan hade han hittat efter 
ryssarna. Ingeborg och Hilda hade 
tvättat under dagen. Inte kunde de 
fara med blöt tvätt, sa kvinnorna. 
Skulle han fly ensam med barnen? 
Mattias noterade vädret och gick till 
sängs med tungt och oroligt sinne: 
+1 grad, mulet och snöfall. Den 
måttliga västvinden hade avtagit 
och vridit mot sydost.

Fredag 4 februari. Mattias skrev 
i dagboken: ”Handen darrar och tå-
rarna rinna när jag nu skriver dessa 
ord.” Familjen var nu ensam kvar 
på Holmen med en dålig båt och sli-
ten motor, utan sjökarta och ordent-
lig kompass. Ingen radio längre och 
en telefon som endast gick direkt 
till stridsledningen i Tallinn. Ett liv 
i ständigt mörker. Hur skulle de en-
samma kunna fly till ett land som 
de aldrig tidigare varit till eller över 
huvud taget visste någonting om. 

Samma dag hade många båtar 
tänkt fly från närmaste fastlandet 
(Spithamn). Tyskarna fick nys om 
deras planer och omintetgjorde 

flykten genom att ta alla motormag-
neter. I stället grep de fyra pojkar i 
mobiliseringsåldern och förde dem 
till Hapsal.

På lördagsmorgonen gick Mat-
tias ner till stranden för att läsa 

av vattentemperaturen och vatten-
ståndet. Detta var egentligen fyr-
tornsvaktens uppgift men han fick 
nu sköta även den uppgiften vid 
sidan av arbetet som fyrmästare. 
Barometern stod mycket lågt, 739 
mm. Vindstilla men hotfullt. Han 
stod där ensam, med blicken mot 
norr – mot Hangö, dit de andra est-
landssvenska familjerna farit under 
natten. När som helst kunde rys-
sarna nå fram till Holmen. Tårarna 
strömmade ner för hans kinder och 
han ropade i sin ensamhet ut sin för-
tvivlan till Gud så högt han orkade 
över det ödsliga vattnet.

Utan radio och telefonförbindel-
se, annat än med tyskarna i Tallinn. 
Inte vågade han åka till fastlandet 
heller. De tyska tullvakterna hade 
tagit motormagneten från många 
andra. Och oljan måste han spara. 

Båten var liten och usel och motorn 
gammal och utarbetad. Men Mat-
tias hade reparerat många båtmoto-
rer i sina dar. Så trots detta beredde 
sig även kvinnorna på att fly. Men 
för detta krävdes bra väder. Mattias 
hade börjat misströsta. Hur skulle 
de helt ensamma klara flykten i den 
lilla, låga båten? Några pojkar från 
fastlandet hade kommit till Holmen 
för att fly vidare. Dessa skulle kun-
na göra dem sällskap. Hilda hade 
ensam så mycket packning att båten 
skulle fyllas. Övriga familjen hade 
packat endast två kappsäckar per 
person. Allt såg nu omöjligt ut. Han 
kände sig betryckt och nedslagen, 
grät och bad mycket. Skulle famil-
jen ändå våga sig iväg ikväll? Vin-
den tilltog till måttlig mellan nord 
och väst, halvmulet och 0-gradigt. 
Nej, det var alltför riskabelt att ge 
sig ut på öppet hav. Även pojkarna 
från fastlandet blev kvar på Hol-
men.

Berättelsen fortsätter i nästa 
nummer av Medlemsbladet

Holmens fyr. Foto: Privat
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VKS ingår nu i LM
VKS är från årsskiftet en underav-
delning inom LM för att säkra en 
framtida professionell hantering av 
estlandssvenskars skog i Estland. 
LM ska efterhand överta alltmer 
av medlemsfrågor och har nu utö-
kat med lite svensk information på 
sin hemsida. Men VKS kommer att 
sköta informationen som tidigare 
och finnas kvar som en egen fören-
ing tills medlemmarna säger något 
annat. 
Alla medlemmar bör vara med
LM är beroende av ekonomiskt stöd 
från den estniska staten och för att 
få detta stöd måste antalet medlem-
mar vara stort. Vi i styrelsen anser 
därför att alla våra medlemmar ock-
så ska vara medlemmar i LM. Man 
behöver bara betala en medlemsav-
gift per fastighet och avgiften till 
LM är i nuläget lägre. Den budget 
VKS behöver finansieras främst av 
LM. Som medlem i LM får man ett 
antal stora fördelar, som till exem-
pel gratis rådgivning, ett visst antal 
timmar och hjälp med att söka bi-
drag för skogsbruksplan och skogs-
vård samt kompensation för Natura 
2000-områden. Dessutom får man 
hjälp med skogsvård, avverkning 
och virkesförsäljning. 
Mer gratis med flera 
Vi har fått besked från LM att an-
talet gratis rådgivningstimmar kan 
öka, eftersom varje registrerad del-
ägare kan vara medlem i LM och 
därmed vara berättigad till rådgiv-
ning. Denna kan innefatta allt som 
gäller de skogliga åtgärderna, men 
också ekonomiska frågor kopplade 
till markvärdering, deklaration med 
mera.
Skogsvård och avverkning ökar 
I år kommer skogsföryngringar att 
göras i Rickul/Nuckö av LM för 
första gången. Ungefär 36 000 plan-
tor kommer att sättas och på cirka 
10 ha kommer frösådd att ske. Alla 
medlemmar på Ormsö som sålde 

avverkningsrätter på auktion för 
något år sedan kommer också att 
kontaktas av LM för kostnadsbe-
räkningar, avtal och planteringsar-
bete. Man kommer också att hjälpa 
till med att söka bidrag för viss del 
av kostnaderna.

På fastlandet har LM fått igång 
en verksamhet som sysselsätter 
de två avverkningsgrupper man 
anlitat. Hela tiden finns cirka 5-7 
stycken skogsfastigheter i plane-
ringsfasen för estniska eller 
estlandssvenska medlem-
mar. När det gäller Orm-
sö så bedömer LM att 
avverkningsrätter kan 
börja säljas till hösten 
eller vintern igen. LM 
kommer att försöka iden-
tifiera vilka medlemmar som 
kan behöva avverka. Men medlem-
mar från Rickul/Nuckö eller Ormsö 
som vill sälja avverkningsrätter kan 
kontakta LM direkt eller oss i VKS. 
Utveckling sker
LM har skaffat lite lättare maskiner 
till den ena avverkningsgruppen för 
att minska risken för markskador. 
För att förbättra samarbetet med 
närboende till avverkningarna ska 

man anställa ytterligare en person, 
som ska arbeta mest med planering 
och se till att sociala hänsyn säkras. 
All denna utveckling tar vi i sty-
relsen som positiva tecken på eta-
blering av en alltmer professionell 
skogsägarrörelse.
Årsmötet för VKS hölls 5 maj
Årsmötet hölls i Estniska huset på 
Wallingatan i Stockholm. Styrel-
seledamöter är efter vissa nyval 

Carl-Axel Adelman, Monica 
Ahlström, Hans V Karlsson, 

Eva Odenskiöld, Maj-
Britt Tönhardt och Bengt 
Brunberg. I övrigt val-
des Kristina Törnblom 
till styrelsesuppleant, Al-

vin Törnblom och Bengt 
Lindström till valberedning, 

Agneta Grenfeldt och Gunvor 
Strömbom till revisorer. Mikk Link 
och Allar Luik från LM informera-
de efter årsmötet om verksamheten 
i Estland. Kontakta oss gärna i VKS 
för frågor via mejl på 
info@vastrakustensskogsagare.se. 

Hemsidan www.vastrakustens-
skogsagare.se har mer information 
och kontaktuppgifter. Se gärna även 
LMs hemsida www.lmy.ee.

Västra Kustens Skogsägare
Bengt Brunberg

”Kontakta 
oss gärna 
för frågor”

Som medlem i LM kan man få hjälp med bland annat skogsvård, avverk-
ning och virkesförsäljning. Foto: Bengt Brunberg
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Aibolands museum 2014
16–18 juli Talko på Runömuseet och på Korsgården. 
 Fotoutställning av Priit Kapsta ”Momenter 
 på Runö” invigs.
29	juli	 Vi	deltar	i	firandet	av	Olavsdagen på  
 Ormsö.
2 augusti kl. 11.00 Museet	firar Johan Nymanns 155-årsdag.
9 augusti kl. 12.00 Temadag	för	rökt	fisk	–	Flundra.
20–24 augusti Museet deltar i Hantverksveckan i Åbo,  
 Finland.
20 september kl. 12.00 Minnesstund	för	den	stora	flykten	till		
 Sverige för 70 år sedan. Invigning av  
 minnesmärke.
5–11 oktober Museet deltar i Strömmingsmarknaden  
 i Helsingfors. 
25 november kl. 12.00 Rågöarnas traditionella Katarinadag  
	 firas	på	museet.
4 december kl. 10.00 Workshop, tillverkning av julpyssel.

Ni är alltid välkomna!
Adress: Sadama tn. 31/32, Haapsalu

Info tfn: +372 47 37 165; www.aiboland.ee 

ÖPPET: 1 maj-31 augusti: Torsdag-Lördag kl. 10.00-18.00. 

1 september-30 april: Torsdag-Lördag kl. 11.00-16.00.                                                

 Söndag-måndag STÄNGT.
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Talko på Rosleps 
kyrkogård

Birgit Eldh
Den 3 maj hade vi talko på Rosleps 
kyrkogård för femte året i rad. Re-
dan klockan 10 var det mycket folk 
där med krattor i händerna.  Det var 
säkert upp emot 50 personer som 
krattade, hälsade på vänner och be-
kanta och hade tid att byta några ord. 
Man lade löv och grenar på plast 
som hämtades av små traktorvagnar 
och kördes till komposteringsstället. 
Med på vagnarna följde den stora 
gruppen barn i tioårsåldern, som se-
dan hade tid, då vagnarna fylldes på 
igen, att gå in i kyrkan och dricka 
saft och äta chips och kakor. 

Det var folk i alla åldrar, män och 
kvinnor, som med framgång kratta-
de hela kyrkogården på tre timmar. 
Dagen var solig, men kylig. Inget 
språk förutom estniska hördes. Och 
människorna var lugna och glada. 
Flera var bekanta sedan förr. 

De som gått i graven före oss 
presenterade sig sig också med 
namn och ålder. Många hade est-
landssvenska namn, sedan kom 
estniska och ryska namn. Lite färre 
och för sig själva fanns tyskarna. 
Jag började kratta där morfars mor 
och far låg och sedan vid farmors 
nu 100-åriga grav. Farfars var något 
yngre. De små barnen lades tillsam-
mans vid kyrkogårdsmuren utan 
namn. Där ligger min ena bror. 

Klockan 12 ringde kyrkklockan 
och klockan 13 var vi klara. Då blev 
vi gruppfotograferade och fick gå 
in i kyrkan för att hämta en mycket 
god soppa och flera goda hembaka-
de brödskivor. 

Jag blev, som vanligt här i Est-
land, igenkänd som den som på 
något sätt varit med om att Hoppet 
seglar igen. En dam som krattade 
hade en son som skulle resa på en 
kulturresa – teater och sånggrupp –  
till Skottland med Hoppet i sommar. 

Det blir säkert ett nytt talko näs-
ta sommar i början av maj. 

Färjelinjen Kapellskär och Paldiski
DFDS	 Seaways	 trafikerar	 färjelinjen	mellan	 Kapellskär	 och	 Pal-
diski.
Avgångstider från Kapellskär:
Måndag–fredag kl. 22.30 ankomst till Paldiski kl. 09.45
Lördag kl. 21.50 ankomst till Paldiski kl. 09.45
Söndag kl. 11.00 ankomst till Paldiski kl. 22.00

Avgång från Paldiski:
Måndag–lördag kl. 22.30 ankomst till Kapellskär kl. 09.45
Söndag kl. 23.00 ankomst till Kapellskär kl. 09.45

För medlemspriser, villkor och övrig information, se www.rnhf.se 
(gå till Medlemssidor och logga in).

Boka på tfn 0454-336 80 eller e-post pax@dfds.com
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Föreningens handduk
Föreningen har tagit fram en hand-
duk med motiv av Rickul/Nuckö-
området med dess byar. Handdu-
ken är i halvlinne, 50 % bomull och 
50 % linne.  En passande present 
till släkt och vänner! Pris 50 kro-
nor plus porto. Beställ med e-post 
till  order@rnhf.se eller Ingeborg Gineman, tfn 08-
642 59 53, e-post  ingeborg.gineman@comhem.se

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
M/S Baltic Queen och M/S Victoria går al-
ternerande varje dag från Stockholm (Vär-
tahamnen) 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

Biluthyrning i Tallinn
med service på svenska

Dygnspriser från 32 euro (med obegränsad kör-
sträcka).
För bokning eller frågor, hör av er till Matti, Auto-
pluss OÜ, tfn +372 56 566 390, eller 
e-post myo@hot.ee

Hemsida http://autopluss.onepagefree.com.

Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel 
överlåtelse, arvsärende, bygge, försäljning eller köp 
av fastigheter.

Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg, 
Jus Suecanum OÜ

Postadress: Nurme 2, 90501 Haapsalu, Estland
Tfn/Fax: +372 47 37 339, mob: +372 55 24842

E-post: katrin@jussuecanum.ee 
www.jussuecanum.ee

Lägenhet till försäljning 
i Hapsal

Ljus, trevlig och välplanerad lägenhet, 4 rum och 
kök, 72,5 kvm.

Separat badrum och separat toalett. Nya fönster. 
Mycket centralt läge.

Pris 550 000 SEK eller högstbjudande.

Kontakt för mer information: 
tfn 070-646 96 07 eller e-post billas2@live.se

eller tfn 070-743 36 81 
eller e-post ovegronvall@hotmail.com


