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Rotaklokken blommar rikligt nu och ger en vink om att sommaren är i antågande.
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Dagarna går fort och snart är sommaren här som vi alla längtar efter.
I år kommer vår Hemvändarvecka
att vara lika fullbokad som vanligt
och vi hoppas på ett lika stort deltagande som förra året.
Kvinnokraft
Detta nummer av tidningen handlar
till stor del om de tappra kvinnor
som blev lämnade ensamma med
småbarn då deras män blev tvångsinkallade till kriget. Jag beundrar
dessa kvinnor och deras mod att
inte ge upp. Först lämnades de ensamma hemma på gården, de fick ta
tag i alla sysslor på gården samtidigt
som de hade småbarn att ta hand
om. Sedan fly från sitt hem med de
små och inte veta om de någonsin
skulle få återse sin man. Dessutom
kom de till ett främmande land där
framtiden var oviss. Men trots detta
verkar de ha behållit sitt goda hu-

Ordföranden har ordet
Nyheter från Estland
Tre generationer i Tjejvasan
Levnadsöden för våra mammor
Västra Kustens Skogsägare

Ove Grönvall.
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bänk i Hapsal. En där texten är på
estniska, som sitter där nu, men
också en på svenska. Den svenska
skylten skall vi beställa nu och vi
hoppas att den ska sitta på bänken
i sommar.
Talko
Första lördagen i maj var det talko
vid Rosleps kapell. Trots regn på
förmiddagen var det 45 personer
som mött upp för att städa på kyrko
gården. Föreningen bidrog med
pengar till förtäring för alla de som
ställde upp.
Kommittéarbete
Har du lust att delta i någon av våra
kommittéer så hör av dig till styrelsen. Det är inte så betungande arbete men desto roligare! Vi behöver
friska krafter med nya idéer.
Till sist vill jag önska alla en riktigt skön sommar och jag hoppas vi
ses i Estland då!

Årsmötet 2015
Lördagen den 18 april hölls föreningens tjugotredje årsmöte. Denna
gång var vi på Rörstrand Slott &
Konferens. Låter lite finare än det
var, det var i Filadelfiakyrkans lokaler där vi varit tidigare. Många
hade antagit inbjudan till årsmötet
och det var cirka 85 personer på
plats.

Innehåll

mör och klarat av att försörja sig
och sina barn. Berättelserna vi får
läsa om inne i tidningen är bara tre
av många fler. Det var nog många
kvinnor som drabbades av samma
öde och de förtjänar all respekt och
beundran!
Hapsal biskopssäte igen
Nu har Hapsal åter blivit ett biskopssäte då prosten Tiit Salumäe
vigdes till ny biskop den 23 april i
Tallinn. Den 1 maj intar han sitt nya
ämbete i Hapsal. Hapsal blev säte
för biskopar redan på 1200-talet
men från slutet av 1500-talet har det
inte funnits en biskop i Hapsal. Tiit
Salumäe har under senare år tjänstgjort som prost i Hapsal och har vid
ett flertal tillfällen varit med oss i
Rosleps kapell.
Bänken i Hapsal
Vi har fått tillstånd av Hapsal stad
att ha två minnesskyltar på vår vita

Inger Söderlund.

Vid de sedvanliga årsmötesförhandlingarna valdes två nya medlemmar till poster i styrelsen. Det
var Ove Grönvall som valdes till
ordinarie ledamot och Inger Söderlund som valdes till ny suppleant.
Båda med rötter från Rickul. Vi häl-

sar dem välkomna i styrelsen och
ser fram mot ett
gott samarbete!
Efter
kaffe
med smörgåstårta fick vi lyssna
på Ülo Kalm som
berättade om Aibolands museum.
Han visade också
ett bildspel från
en talkodag på
Runö där museet Föreningens ordförande tackar ordboksgruppen.
lagt ner på att rädda rickulmålet till
även har ansvar för Korsgården.
eftervärlden. Efter alla dessa timDet var ett både uppskattat och inmars arbete, både tillsammans och
tressant föredrag.
hemma i ensamheten, har de verkEfter detta redogjorde Göte
ligen gjort sig förtjänta av ett stort
Brunberg för den nya ordboken, hur
tack!
den var upplagd och lite om nucköTill sist gavs en information om
svenskans grammatik, som tydligen
sommarens Hemvändarvecka. Se
är relativt krånglig i jämförelse med
annonsen sidan 5. Glöm inte bort att
högsvenskans.
anmäla er till de aktiviteter ni vill
Ingegerd Lindström tackade
delta i som fordrar anmälan!
ordboksgruppen för allt arbete de
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Parlamentsval
Val till Estlands parlament Riigikogu hölls i mars utan någon klar
vinnare. Mandatfördelningen blev
följande:
Reformpartiet, högerliberalt		 30
Centerpartiet, vänsterliberalt, ryssvänligt		 27
Socialdemokraterna		15
IRL (Fosterlandsförbundet
och Res Publica), högerliberalt		 14
Vabaerakond (Fria Partiet),
högerliberalt		8
EKRE (Estlands konservativa
Folkparti), högerextremt		 7
Vabaerakond och EKRE är relativt nybildade och kom in i Rii-

Handdukar
och förkläden

Föreningen har låtit trycka
förkläden med samma motiv
som på handdukarna. Förklädena är i halvlinne. Snygga
och praktiska med ställbart
band så längden passar alla.
Dessutom finns en ficka på
förklädet.
Pris: 75 kronor.
Beställningar skickas till
majagranbergs@hotmail.com
eller tfn 070-798 38 69

gikogu för första gången. EKRE
är starkt invandarfientligt och förespråkar en ultranationalistisk politik samt återgång till 1930-talets
bondeideal.
Ny regering
Estland fick i början av april efter
parlamentsvalen i mars en ny regering bestående av tre partier, mot två
koalitionspartier tidigare.
• Reformpartiet, sex ministerposter,
dessutom premiärministerposten som
gick till Taavi Rõivas, även premiärminister i den tidigare regeringen;
• Socialdemokraterna, fyra ministerposter;
• IRL, fyra ministerposter, nykomling i koalitionen.
Utrikesminister är Keit PentusRosimannus, Reformpartiet, och
försvarsminister socialdemokraten
Sven Mikser. Endast två kvinnor ingår i regeringen.
Regeringsförhandlingarna var
sega. En av stötestenarna var skattepolitiken och accis på drivmedel. I
fråga om utrikes- och försvarspolitik råder enighet. Många bedömare
gör gällande att stor oenighet råder
mellan de tre partierna, såväl i sakfrågor som i personfrågor.
Tyskt stöd för Estland
Tysklands utrikesminister Frank
Walter Steinmeier sade vid ett besök i Estland att Tyskland har ett
ansvar för de baltiska ländernas
säkerhet. Detta manifesteras bland
annat genom övervakning av luftrummet och till sjöss. Från tyskt
håll lovades även insatser för förbättrad nyhetsrapportering i media
till den ryskspråkiga befolkningen,
som huvudsakligen hämtar sin information från statskontrollerad
rysk media.
Natosamarbete
Estlands premiärminister Taavi
Rõivas och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg sade vid ett
möte i Brüssel inför alliansens förestående toppmöte i Warszawa 2016
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att Natos närvaro vid östgränsen
måste förstärkas och utökas.
Estland är ett av få Natoländer
som allokerar två procent av BNP
till försvaret. I maj hölls Estlands
genom tiderna största militärmanöver SIIL tillsammans med deltagare
från åtta Natoländer. Sammanlagt
deltog 15 000 personer.
Stort intresse för museer
Antalet museibesökare uppgick
2014 till 3,8 miljoner, en ökning
med 15 procent i jämförelse med
2014. Detta placerar Estland på första plats i Europa, mätt i besökare
per invånare.
I Estland finns 256 museer, varav 83 hembygds-, 45 historie- och
20 konstmuseer.
Bland de främsta är KUMU och
Sjöfartsmuseet i Tallinn. Nästa år
flyttar Estlands Etnografiska museum i Tartu in i nya lokaler.
Sämre förbindelser till öarna
Rederiet Saaremaa Laevakompanii
(SLK), som upprätthåller fartygstrafiken mellan det estniska fastlandet och Ösel, Dagö och Ormsö,
kommer att avyttra nuvarande moderna fartyg till Tyskland och ersätta dessa med gamla. Orsaken är att
Estlands Ekonomi- och Kommunikationsministerium har sagt upp avtalet med SLK från i år och utsett ny
operatör med start 2016.
Försvarsviljan minskar
42 procent av Estlands ryssar säger
sig vara beredda att försvara landet,
vilket är den lägsta siffran sedan
undersökningar inleddes år 2000.
Orsaken till den låga försvarsviljan
förklaras med att det stora flertalet
ryssar i Estland enbart följer statskontrollerade media i Ryssland som
förhärligar Rysslands politik. Bland
den estniska befolkningen säger sig
83 procent vara beredda att försvara
landet i händelse av konflikt. Hela
94 procent av samtliga medborgare i
Estland ställer sig positiva till allmän
värnplikt.

Orgelkonsert
i Rosleps kapell
Lördagen den 11 juli klockan
19.00 blir det en orgelkonsert
i Rosleps kapell med Tuuliki Jürjo, som är organist i en
kyrka i Viljandi.
Lördagen den 1 augusti
klockan 19.00 en orgelkonsert med Külli Erikson, organist och orgelexpert.

Hemvändarveckan 2015

Välkomna att delta i sommarens aktiviteter!
Anmäl dig så fort som möjligt där det fordras anmälan.
Lördagen den 11 juli

Tisdagen den 14 juli

13.00 Strandfest på Ölbäckstranden. Ta med
något att äta och dricka samt ett glatt humör!

13.00 Stadsvandring i Hapsal med guiden Kaire Reiljan. Samling vid slottsborgen klockan
11.00. Efter vandringen kaffe på Kuursaal. Om
du vill vara med på kaffet vill vi att du anmäler
det till Ingegerd Lindström, kokkas@telia.com eller estnisk tfn +372 53 92 46 04.

Söndagen den 12 juli
14.00 Gudstjänst i Rosleps kapell. Laura-Liisa
Kymnik sjunger och spelar för oss. Laura-Liisa är
barnbarn till Anne och Enn Aamer, Ölbäck. Dessutom får vi lyssna till Sutleps Barnkanteleansambel. Utdelning av Mats Ekman-stipendiet.

Onsdagen den 15 juli
09.30 Vandring med Erik Johansson. Samling
09.30 vid Kokkasgården i Höbring. Ingen anmälan behövs.

14.00 Ungdomsträff på Ölbäckstranden med
bröderna Blomberg.

Torsdagen den 16 juli

18.00 Gemensam middag på Roosta. Anmälan senast den 1 juli genom att sätta in 200 kr
på plusgirokonto 55 68 81-1. Barn upp till 6 år
gratis, 6-12 år 100 kr. Ange ”Middag Roosta”
på inbetalningen samt ev. barn. Återbud eller
frågor: Ingegerd Lindström, kokkas@telia.com,
estnisk tfn +372 53 92 46 04.

09.30 Resa med egen bil till Rocca al Mare,
friluftsmuseet i Tallinn. Anmälan behövs för samåkning och mat på museet. Samling 09.30 vid
Kokkasgården i Höbring. Anmälan senast 1 juli
till Ingegerd Lindström, kokkas@telia.com eller
estnisk tfn +372 53 92 46 04.

Fredagen den 17 juli

Måndagen den 13 juli

09.30 Boule-turnering i Linnamäe. Anmäl lag
till Raul Targamaa, på tfn +372 58 64 20 11.
Deltagaravgift: 2 euro/person.

Resa till Dagö med buss. Samling vid Rosleps
kapell för avfärd klockan 08.30. Anmälan senast
den 22 juni till Ingegerd Lindström, kokkas@
telia.com eller estnisk tfn +372 53 92 46 04.
Begränsat antal platser! Anmälan är bindande.
Pris: 40 euro/person.

Lördag 18 juli
14.00 Invigning av minnesbänk i Spithamn. Ta
med kaffekorg!

Glöm inte bort att anmäla dig i tid! Det underlättar för oss.
5

Lägenhet
uthyres

Tre generationer i Tjejvasan

Brita Wiberg, född Treiberg, Sture Koinberg, Sven Lagman

Centralt i Haapsalu, 4 rum,
6 bäddar, uthyres veckovis.
Sön-sön. 3000 kr/vecka.
Tfn +46 707 98 38 69
el. +46 706 46 96 07

Biluthyrning
i Tallinn
med service
på svenska

Dygnspriser från 32 euro
(med obegränsad
körsträcka).
För bokning eller frågor, hör
av er till Matti,
Autopluss OÜ,
tfn +372 56 566 390, eller
e-post myo@hot.ee
Hemsida http://autopluss.
onepagefree.com.

Besök Aibolands
museum
i sommar!
Förutom programmet, som
finns i annonsen här bredvid,
har museet en ny utställning i
år som heter ”Vardagen”. Den
visar kvinnors handarbeten
och männens jakt på säl. I
det ena rummet kan man se
ett rum från ett hem, där kvinnans olika handarbeten visas,
och i rummet bredvid kan man
studera olika arter av fisk, fågel och säl som jagades och
fiskades förr i tiden. Dessutom finns fyra marinmålningar
av Rein Mägar utställda.
Välkomna till estlandssvenskarnas eget museum!

Levnadsöden för våra mammor efter 1941

Tre generationer estlandssvenska ättlingar deltog i årets Tjejvasa. Tjejvasan är ett långlopp på skidor för kvinnor som går av stapeln sista helgen
i februari mellan Oxberg och Mora i Dalarna, en sträcka på 30 kilometer.
Gunvor Strömbom, Kristina Strömbom, Suzette Säfström och Ebba Strömbom efter att ha genomfört Tjejvasan.

Foto: Lennart Ygstedt

bombanfall, skulle kasta politrukerna överbord och
styra mot Finland. Därav blev intet, utan färden gick
vidare mot Leningrad för vidare transport på pråmar
längs Ladogafloden. Några hamnade vid fronten,
men många av de våra placerades i arbetsläger i Sibirien, där Anton fick arbeta som skräddare.
En del dog redan under färden, en del stupade vid
fronten, en del överlevde och återvände så småningom till Estland och tvingades skapa sig ett nytt liv, då
möjligheterna att få återförenas med sina familjer i
Sverige var så gott som obefintliga.
Trots saknaden och oron över framtiden måste
dock livet gå vidare. Kvinnorna var vana att delta i
allt arbete på gårdarna, både utomhus och inomhus,
med den skillnaden att de nu var ensamma om ansvaret.
Om många ensamma mödrars livsöden i Estland
och i Sverige under och efter kriget följer här några
berättelser från Rickul, nedtecknade av Brita Wiberg
(född Treiberg), Sture Koinberg och Sven Lagman.

Vilka kan vara mer värda all respekt, tacksamhet och
kärlek än våra mammor, som blev ensamma familjeförsörjare till följd av kriget.
Fram till krigsutbrottet gick livet sin gilla gång,
vardagens sysslor varvades med umgänge med vänner och grannar tittade in ”te skimnings”. Så kom
krigsutbrottet och sommaren 1941 tvingades deras
män lämna sina familjer för färd till fronten någonstans i Sovjetunionen.
Vid uppsamlingen i Hapsal avvek några, men de
flesta vågade inte rymma på grund av hot om repressalier mot familjerna, utan de var tvungna att
finna sig i sitt öde. Deras resa startade i Hapsal för
vidare färd till Tallinn, där de lastades ombord på
båtar med Leningrad som mål. Under resans gång
lyckades min pappa, Anton Treiberg från Ölbäck
Kro, få iväg ett brev till familjen, där han beskrev
deras situation.
På en av båtarna var Post-Hans son Alfred förste
styrman, och han föreslog att man, i händelse av

M

Aibolands museum 2015

Talko på Runö museum och Korsgården.
Fotoutställningen invigs.

17–19 juni

Museet deltar på havsdagarna i Tallinn.
Stora Svenskdagen på Nuckö.
Museet deltar i firandet av Olofsdagen
på Ormsö.
8 augusti kl. 12.00
Temadag för rökt fisk – Flundra.
8 augusti kl. 13.00
Dragspelskonsert.
Museet deltar i Vita damens dagar
28–30 augusti
och marknaden.
19–20 september
Museet deltar i Estniska marknaden
i Tallinn.
3 december kl. 10.00 Julverkstad – Tillverkning av julpynt.
10–12 juli
25 juli
29 juli

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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in mamma Irene, född den 10
juli 1910, var dotter till Mare
Broman från Rickul Simas och Josef Blomberg från Höbring Koppel.
Efter skolgång i Höbring folkskola
och på Birkas folkhögskola träffade
hon Anton Treiberg från Ölbäck
Kro, som utbildat sig till skräddare.
De gifte sig och fick två barn,
Ragnar (1932) och Brita (1934). De
första åren bodde de i Kroen i Ölbäck hos farfar Anders och farmor
Tio, men byggde sedan sitt hus på
Dunaback i Ölbäck. Mormor Mare,
som var änka sedan många år tillbaka, flyttade till Dunaback för att
hjälpa till med de dagliga sysslorna.
Mina föräldrar öppnade ett
skrädderi i Tallinn och pendlade
mellan Ölbäck och Tallinn tills hela
familjen flyttade till Tallinn 1937.
Jag tänker ofta tillbaka på hur lyckligt lottade min bror och jag var - att
få tillbringa dagarna tillsammans
och få hjälpa till med enkla sysslor,
till exempel tråckla, sprätta och till
och med sy lite. När tiderna blev
oroliga, flyttade vi hem till Ölbäck
igen 1940 och skrädderiverksamhe-

Mamma Iréne Treiberg.

ten fortsatte på Dunaback.
Mobiliseringen till ryska armén
började och Anton tvingades lämna
familjen på sommaren 1941.
Irene fortsatte med skrädderiarbetet, som under den tiden till stor
del omfattade att sy eller ändra stora
tunga militärplagg, alltid brådskande. Ibland satt till och med ”kunden” bredvid och väntade. Hon lät
sig dock inte stressas, utan de fick
vackert vänta tills arbetet var klart
eftersom de inte hade något val. Jag
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tror att de respekterade henne men
samtidigt kände hon ingen respekt
för ”överheten”, då hon visste att de
var beroende av hennes hjälp. Hon
vägrade bland annat en gång att gå
med en ryss och visa vägen till Kro
boe (som nästan var inom synhåll
från Dunaback) utan skickade mormor, inte så populärt, men han hade
inget val och det hela avlöpte utan
problem, fast han tyckte att det gick
lite väl långsamt.
Hon hängde också vid ett annat tillfälle ut ett brunfärgat lakan
vid påbudet att alla skulle hissa röd
flagga under en parad genom byn
- vem ägde förresten en röd flagga
med hammaren och skäran i byn?
Ingen, antar jag.

V

id ett tillfälle var vi under bevakning, då någon hade anmält att Anton varit synlig hemma
vid Dunaback, men det var en släkting som hade varit och hjälpt med
vedhuggning. En granne som varit
ute på natten hade hört röster utanför vårt hus och uppfattat att ”just i
det här huset …. nästa natt.” Han

Levnadsöden för våra mammor . . .
varnade oss och sent på kvällen
smög vi genom skogen till Kroen
där vi övernattade. Några ryssar
hade dock inte dykt upp den natten.
Anton rapporterades stupad,
men det visade sig inte stämma.
Han hade varit svårt sjuk och inlagd
på ett underjordiskt sjukhus i väntan på döden men överlevde tack
vare att en ung läkare smugglade
åt honom medicin som var avsedd
enbart för officerarna. Hans egen
berättelse från tiden i Sibirien finns
i boken ”Minnen i ljus och mörker
1”.

H

emma i byn gick dagarna, tyskarna kom och ryssarna försvann för ett tag och osäkerheten
var stor hur det skulle bli i framtiden. Den vanligaste hälsningsfrasen
var vid den här tiden: ”Håva ne sja
herd noa om Sväresgå?” Vi hade,
liksom de flesta familjer, tyskar inkvarterade – en officer fick bo på
vinden där det fanns ett halvfärdigt
rum. Han var chef över det ryska
fånglägret i granngården och lät två
pojkar komma och såga och hugga
ved åt oss. Vi tyckte synd om dem
och bjöd dem på mat i köket, men
mitt under måltiden råkade chefen
komma hem, blev mycket arg och
skickade dem direkt tillbaka till lägret.
Irene blev också arg och försvarade pojkarna. De var ju bara barn
som hade tvingats hemifrån och
som säkert längtade hem. Hon tänkte nog att någon kanske var vänlig
mot männen också, där de befann
sig långt borta från sina familjer.
I december 1943 fick vi lämna
Estland med Odin som gjorde några
så kallade sjukresor. Det viktigaste
i packningen var symaskinen som
skulle försörja oss i Sverige. Vi
väntade ungefär ett dygn i ett stort,
dragigt magasin i Paldiski. Det var
december, kallt och blåsigt och ombord led vi svårt av sjösjuka och satt

mesta tiden på däck, ihopkrupna
tillsammans i ett hörn för att hålla
värmen.
På förläggningen på Sabbatsbergs ålderdomshem i Stockholm
bodde många i samma sal och det
kändes så klart tryggt för alla att ha
vänner omkring sig. Jag drabbades
av difteribaciller och fick ligga på
Epidemisjukhuset i cirka 5-6 veckor. Det var en pärs, både för mig och
såklart ännu värre för min mamma,
som inte fick träffa mig annat än att
stå utomhus utanför ett fönster och
kommunicera via tecken.
Efter cirka tre månader på förläggningen erbjöds hon arbete på
en syfabrik i Falköping. Fabriken
ägdes av pingstpastorn K.G. Ottosson som ordnade bostad, lite möbler
med mera åt oss i en villa i Mösse
bergsparken – just denna första
bostad, villa Solhem, känns fortfarande lite som ett barndomshem i
Sverige. Eftersom han gav jobb åt
flera av de estlandssvenska kvinnorna så uppstod en liten koloni av
vänner och bekanta. Under sommaren 1944 kom äntligen mormor till
Sverige också och då var ordningen
något så när återställd, att vi var tillsammans igen.

E

fter en tid flyttade vi till Rönninge. Irene fick arbete på
Stockholms Regnkappsfabrik tillsammans med några av sina väninnor. Där visade de bland annat sitt
kurage, när de för en gångs skull
deltog i ett möte för att, som de
sade: åtminstone utnyttja sin rätt till
en landgång och öl. Men när man
stämde upp Internationalen, reste
de sig och lämnade salen i samlad
tropp.
Hennes nästa anhalt var Tornvalls Manufakturfabrik i Södertälje.
Som utlänningar blev hon och hennes väninnor inte så populära, i synnerhet som de inte hade förstått det
där med ”ackord”. De trodde att ju
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flitigare de var, desto mer kunde de
tjäna och sydde för brinnande livet
och förstod inte att de förstörde ackordet för de svenska sömmerskorna,
som ville ta det lite lugnt!
Via Kungl. Utrikesdepartementet och Kungl. Maj:ts Beskickning
i Moskva fick vi under hösten 1944
veta att Anton levde och hade kommit tillbaka till Tallinn och att han
efterlyste sin och flera av sina vänners familjer.

H

os Riksarkivet i Stockholm
har jag kopierat ett stort antal
sidor av denna korrespondens, både
mellan honom och Beskickningen i
Moskva och mellan Irene och Utrikesdepartementet. Något utresetillstånd för honom beviljades inte,
men det var ändå en tröst att han
hade överlevt.
Det var inte alltid lätt att få det
att gå ihop, även om hyran för den
lilla omoderna lägenheten på ett
rum och kök inte var så hög, men
det skulle även räcka för mat, resor
till jobbet och skolavgifter, då jag
hade börjat i Södertälje Högre Allmänna Läroverk. Ragnar började
arbeta direkt efter folkskolan och
kunde hjälpa till.
Men det fanns alltid mat på bordet, både till vardags och på helgerna. Den lilla lägenheten – den var
nog inte mer än cirka 40 kvm – var
ofta fullsatt på helgerna, då kusiner från Stockholm gärna kom till
Rönninge, där de kunde träffa andra
vänner, som förstås också var välkomna till oss.
Irene ställde alltid upp med glatt
humör. Fast när det blev sovdags
blev det ganska trångt med mormor
i sin hörna i köket och en bäddsoffa
och sängskåp i rummet och minst
två och ibland fler extra nattgäster
på madrasser på golvet. En gång
sov hon på köksbordet, eftersom
det var fullt överallt och golvet var
kallt. Men aldrig att hon klagade,

Dokumentet från Riksarkivet.

jag tror att hon tyckte att det var
ganska roligt att ha fullt med folk
hos sig.

D

et bildades en liten ”junta”
med Alide Hamberg och Nelly
Koinberg från Roslep, min mamma
Irene från Ölbäck, Elfride Branten
från Prosta, Aline Österman och
Elina Lagman från Spithamn. De
träffades regelbundet och ventilerade sina öden, men de hade också
mycket roligt att döma av allt prat
och skratt. Alla insåg att ingenting
kunde ändras, och det var bara att
finna sig i hur deras liv hade gestaltat sig. De hade alla kämpat och
tagit bra hand om sina barn och fostrat dem till bra människor.
De hade hört att man som ensam försörjare kunde få hjälp från
kommunen och när julen närmade
sig tyckte Irene och Elina att de
skulle uppsöka kamrern i kommunen och fråga om det kunde gå för
sig att få några kronor som hjälp.
Svaret de fick löd: ”Om man är så

dum att man lämnar sitt hemland
med två barn, så
får man skylla sig
själv”!! De tackade
för ”vänligheten”
och lämnade honom. Han ångrade
sig tydligen lite
för bara efter några dagar dök han
upp och frågade
om vi behövde
något, men hon
gjorde som med
ryssen – skickade
bara iväg honom.
Vi beskyllde henne
ibland att vara så
envis, men hon sa
att tack vare sin
envishet så hade
vi ändå klarat oss
rätt så bra. Så rätt
hon hade! Så småningom fick hon
arbete på Williams skräddarateljé
i Stockholm, där hon fick använda
sina kunskaper i skrädderiarbete,

och där stannade hon tills hon gick
i pension.
Hon flyttade så småningom till
Stockholm och blev engagerad i
föreningsarbetet. Min bror Ragnar
påbörjade arbetet med att samla in
gamla foton från estlandssvenskarna och genom hennes jobb med
registrering av bilderna kunde de
flesta personerna namnges. Ragnar
emigrerade tillsammans med sin fru
Anne-Marie till Kanada i början av
70-talet och arbetet med fotograferingarna övertogs av Nils Lagman.

N

är Estland började släppa in turister till Tallinn reste hon dit
flera gånger för att träffa sin syster
Maria och hennes barn. Tillsammans med sina väninnor utvecklade de ett smugglingskoncept, som
fungerade bra: inför landstigningen
i Tallinn klädde de på sig underklänningar, kjolar, blusar, tröjor,
lindade kapptyger runt kroppen och
satte på sig sina poplinkappor över
alltihop. Och steg i land som tjocka
”Michelingubbar” med svetten rin-

Syjuntan samlade Elinas lilla lägenhet i Huddinge. Från vänster, Alide
Hamberg och Nelly Koinberg från Roslep, min mamma Irene från Ölbäck,
Elfride Branten från Prosta, Aline Österrman och Elina Lagman från Spithamn.
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Levnadsöden för våra mammor . . .
nande! Väl på hotellet skalade de
av allt och kunde lämna allt till
sina släktingar. Hon träffade förstås
också min pappa Anton, som nu var
omgift och bodde i Nõmme. Det var
säkert ett plågsamt möte, trots att
så många år hade gått, men det var
bara att acceptera att de måste leva
vidare på var sitt håll och att kriget var orsaken till allt elände. Hon
gjorde även ett flertal resor över Atlanten, både för att besöka Ragnar
och Anne-Marie i Toronto, och sin
bror och syster, som hade emigrerat
till USA i unga år. Men framförallt
var hon ett stort stöd för oss barn
och barnbarn och ställde alltid upp
med glädje och gott hjärta. Vi tackar
henne och tänker på henne med kärlek och beundran. I mars 1989 avled hon stilla på Huddinge sjukhus.

berättade att i slutet av augusti 1935
hade hon legat i sängen och sett
stjärnhimlen genom taket som ännu
inte var helt färdigt. Hon kände
sparkarna i magen och hoppades
att barnet i hennes mage skulle få
tak över huvudet till vintern.
Edvard och Nelly fick flera
lyckliga år och tre pojkar tillsammans. 1939 var det slut på Estlands
frihet. Sovjettrupperna byggde baser på öarna vid Estlands västkust
och hela Estland införlivades i Sovjetunionen.

N

är kriget mellan Ryssland och
Tyskland brutit ut och tyskarna började närma sig Estland
inkallades alla vapenföra män, som
gjort rekryten i det fria Estlands

armé, av sovjetmakten. Nu var det
ett beslut på liv och död som måste
fattas. Skulle man springa till skogs
och därmed betraktas som desertör
och riskera dödsstraff? Hotet mot
familjen var klart uttalat. Informationen om nedbrända gårdar och
deportationer av familjer spreds till
våra bygder. Inför dessa reella hot
var det många familjefäder som
hörsammade inkallelsen för att
rädda hustru och barn. Nellys bror
Ivar som hållit sig undan i skogarna
hade kommit överens om var han
och Edvard skulle träffas om Edvard hoppade av inkallelsen.
Nelly grävde ned mat och klädde på oss innan vi gick till sängs
de varma sommarnätterna 1941. Vi
visste inte om Edvard hade hållit sig

N

elly Koinberg, dotter till Kristian och Mina Brunberg, föddes den 23 oktober 1911 som äldsta
dotter i en barnaskara av 11 syskon.
Gården där hon växte upp heter
Bista i Rickul. Redan som barn fick
hon ta hand om sina yngre syskon.
Efter folkskolan fortbildade sig Nelly på Birkas folkhögskola. Under
1930-talet pågick en väckelserörelse i de estlandsvenska bygderna och
Nelly blev engagerad i verksamheten. Den man som hon gifte sig med
hette Edvard Koinberg. Edvard var
starkt engagerad i frikyrkoförsamlingen. Han reste till Sverige för att
delta i Svenska Missionsförbundets
missionsutbildning. Där fick han
kontakt med människor inom den
frikyrkliga världen.
Efter giftermålet flyttade Nelly
till Sevorsgården på Koinbacken
i Roslep. Planer fanns att familjen
skulle flytta till Sverige. Åkrarna
gav goda skördar efter utdikning
av åkermarkerna vid Va rännan. Familjen valde att stanna och Edvard
byggde ett nytt hus på gården. Nelly

undan i skogen. Ivar gav beskedet
att han inte träffat Edvard på överenskommen plats. Edvard valde att
rädda familjen liksom många andra
familjefäder i Estland. Edvard och
övriga inkallade deporterades till
arbetsläger där många dog redan
den första vintern. Gårdens unga
häst beslagtogs av ockupationsmakten vilket försvårade möjligheterna
att klara arbetet på gården.
Nelly stod nu ensam med två
småbarn och ett barn i magen som
skulle födas några månader senare.
Många andra kvinnor befann sig i
samma utsatta situation i vår hembygd. Med hjälp av sin syster Ella
och bror Ivar samt sin svärmor kunde verksamheten på gården hållas
igång.
Tyskarna hade nu tagit över och
ryska trupper hade dragit sig tillbaka till Odensholm. Under flera månader ven granaterna över Rosleps
by och andra byar från tyska och
ryska kanoner som besköt varandra.

I

Nelly med barnen Ingemar, Sten och Sture på Wollmar Yxkullsgatan i
Stockholm.
.
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början på december drabbades
Rosleps by av en våldsam beskjutning från tungt ryskt artilleri
från Odensholm. Granater slog ner
runt gården och mor och jag hann
bara springa in i ladugården och tog
skydd intill en mur. Hon lade sitt
huvud intill mitt för att vi skulle dö
samtidigt, berättade hon efteråt. Jag
minns det fortfarande som om det
skulle ha varit i går, jag skulle då
fylla sex år några dagar senare.
När vinandet från granater upphört och detonationerna tystnat
reste sig Nelly och öppnade ladugårdsdörren och tittade ut. En fruktansvärd detonation av en granat i
närheten av ladugården tryckte in
den stora dörren med full kraft.
Nelly kastades in av lufttrycket
men skadades inte. När vi vågade
oss ut såg vi att en projektil hade
exploderat cirka sju meter från bostadshuset, alla fönster var intryckta

och husväggen var perforerad av
granatsplitter. I huset fanns småpojkarna Stig och Ingemar samt farmor
Eva.
Den dramatiska stunden när
Nelly trodde att barnen och svärmor var döda i det sönderskjutna
huset följde henne sedan hela livet.
En grannpojke kom springande och
öppnade dörren till huset. Han ropade: Alla lever!

N

elly höll hårt i min hand när
vi gick in bland bråte och glassplitter till farmor och bröderna. Ett
sönderbombat hus utan fönster, fyllt
av krossat glas, jord och porslin.
Gråtande småbarn och en chockad
farmor som hade mist hörseln. Hur
stark måste man vara i en sådan situation? Lillebror Ingemar som låg
i sängen hade fått glassplitter mellan benen och skrek och blödde.
Morfar och mors bröder röjde
upp och en snäll granne satte in ett
fönster. Resten av fönstren spikades
för och livet måste gå vidare. En
kvinna i granngården dödades tragiskt men byn i övrigt klarade sig.
Morbror Ivar och mors syster Ella
flyttade in och hjälpte Nelly med de
tyngsta sysslorna och lappade ihop
huset.
Kriget kändes ganska avlägset efter det att ryssarna lämnat
Odensholm. Nu började gårdarna
tömmas på folk. Unga män som
varit på skogen under Sovjetstyret
flydde för att slippa bli inkallade i
den tyska armén. Familjer flydde i
små båtar. Morfar Kristian påbörjade ett båtbygge i skogen. Morbror
Ivar och hans kamrater tog sig över
till Finland. Morbror John och hans
vänner, som med båt från Sverige
skulle hämta folk från hembygden,
hade infångats av tyskarna utanför
Estlands kust och satt nu fängslade
i Tallinn.
1944 öppnades möjligheten för
kvinnor, barn och gamla att trans-
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porteras över till Sverige efter
svenska regeringens diskussioner
med tyskarna.
Efter dessa för Nelly traumatiska upplevelser var det dags att
packa det nödvändigaste som man
kunde bära. Att gå från gård och
grund fick tusentals estlandsvenskar
genomlida 1944.
I juli månad satt vi barn och Nelly tillsammans med många andra i
ett plåtskjul i Rohuküla och väntade
på fartyget Juhan. Båten dröjde och
vattnet började bli farligt att dricka.
En bekant insåg faran för barnen så
vi fick efter en lång promenad inkvarteras i en bondgård några dagar. Så småningom kom båten och
vi fick stiga ombord. Ingen vind,
endast dyningar och sommarljus
över havet.
Timmarna genom skärgårdslandskapen med röda stugor och
folk som vinkade glömmer jag aldrig. Jag satt på däcket tillsammans
med min mor och mina småbröder
omgivna av alla människor som
från lastrummet nu kommit upp i
friska luften. Framåt eftermiddagen
lade Juhan till vid Breviks brygga,
där en buss väntade och vi fick
skjuts till badhuset på Lidingö. Därefter gick färden under en vacker
sommarkväll genom Stockholm till
Södermalm.
Vi inkvarterades i en stor institutionsbyggnad nedanför Tantolunden. I den stora sovsalen med våningssängar sov vi gott efter resan.
Jag minns de stora vedstaplarna utefter vägkanterna. Efter några dagar
fick vi besök av morbror Ivar som
kom cyklande.

E

fter ytterligare några dagar
transporterades vi till Centralstationen och tåget förde oss vidare
till Norrköping där vi bytte tåg. Inte
långt från Finspång steg vi av vid en
hållplats som hette Doverstorp. Det
visade sig vara ett stort flykting-

Levnadsöden för våra mammor . . .
bror Ivar och faster Olga Blomberg
att de hade en liten lägenhet i Stockholm som vi kunde flytta till. Mor
tog omedelbart fasta på möjligheten att hålla ihop familjen och vi
flyttade in i en lägenhet med ett rum
och kök på femte våningen med gemensam toalett i trappuppgången
på Brännkyrkagatan. Mor fick arbete på Regnkappsfabriken på samma
gata inte långt från lägenheten. På
söndagarna fick Stig och jag pengar
så vi kunde åka fyrans spårvagn
runt Stockholm, på så sätt lärde vi
oss lite om staden. Nelly som arbetade sex dagar i veckan kunde få
några timmars vila medan vi åkte
runt med spårvagnen. Arbetet på
Kappfabriken var mycket tungt.
Under sommaren fick Stig och jag
åka till Barnens ö på koloni och när
vi kom hem hade mor fått en tvårumslägenhet i Västberga.

N
Nelly med barnen och brodern John framför baracken på Doverstorp där
de bodde i sju månader efter ankomsten till Sverige.

läger mitt i skogen vid sjön Glan.
Militärbarackerna hade byggts vintern innan för att ta hand om alla
flyktingar som väntades komma
när kriget gick mot sitt slut. Jag fick
börja skolan och mina bröder var
på någon form av dagisverksamhet.
Mor fick arbete i köket på barnavdelningen.
Morbror John hälsade på när
baracken vi bodde i hade isolerats
eftersom någon hade insjuknat.
Livet i barackstaden med gemensamma toaletter och militär mat var
trist och enahanda, särskilt för oss
småpojkar. Vi blev kvar i lägret i sju
månader, då Nelly med tre småbarn
inte kunde få arbete och bostad utanför lägret.
Nelly lärde känna en sjuksyster

på lägret och systern ville följa med
de vita bussarna som skulle hämta
folk från koncentrationslägren i
Tyskland. Sjuksystern var gift med
en ekonomidirektör på Svenska
Metallverken och hon hade en dotter i vår ålder. Hon föreslog att Nelly skulle bli hushållerska åt hennes dotter, man och bror som alla
bodde i det stora huset i Finspång.
Ett villkor för anställningen var att
endast Stig och jag skulle få följa
med. Ingemar, min yngsta bror,
fick flytta till mormor och morfar i
Mariefred. Det tog hårt på min mor
att inte kunna hålla ihop familjen.
Hon återkom alltid till sitt livs stora
trauma, de förlorade åren med sitt
minsta barn.
En dag kom ett brev från mor-
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är Nelly berättade att vi skulle
bo i en ny lägenhet i Västberga
blev jag förtvivlad. Jag skulle börja
femte klass och detta skulle bli min
sjätte skola i två länder. Nelly fick
ett nytt arbete på Warners fabrik
som sömmerska och arbetet passade henne.
Efter en svår olycka omkom Nellys far Kristian Brunberg under arbetet på en gård i Mariefred. Nu flyttade Nellys mor Mina och lillasyster
Inga samt min lillebror Ingemar hem
till oss i Västberga. Nu bodde vi
sex personer i tvårumslägenheten.
Nelly hade många munnar att mätta
på sin lön. Slitsamma sex arbetsdagar och på söndagarna skulle hemmet skötas. Trots detta tog hon sig
tid att träffa ”flickorna”, de kvinnor
som hon kände från svenskbygden i
Estland. Denna gemenskap betydde
mycket. Jag satt ofta och hörde på
alla berättelser från Estland och det
hårda försörjningsläget som dessa
ensamstående kvinnor med barn
måste klara av. Hoppet att få återför-

enas med sina män hade gått förlorat
när Svenska staten och Sovjet valde
att inte låta familjerna förenas. Hantverkskunnandet var stort bland de
ensamstående kvinnorna. Jag minns
de stora lapptäcken som syjuntan
hjälptes åt att tillverka. Nelly sydde
och broderade, stickade och virkade
många vackra dukar som gåvor. Till
jul och påsk ligger Nellys dukar på
familjens bord som en påminnelse
om alla de glädjestunder vi fick tillsammans i livet.
Vi barn fick en lycklig barndom
på grund av vår mor som på ett beundransvärt och uppoffrande sätt
kämpade för vår överlevnad och
framtid.

M

in mamma Elina, född den
29 maj 1916 i Spithamn,
var dotter till Lena, född Borrman,
från Spithamn, var dotter till Lena
f.Borrman från Spihamn Jakasa och
Kristian Westerman från Spithamn
Andorsa. Hon var ett av åtta barn
och var nummer fyra i ordningen.
Mammas pappa byggde hus på Sån i
Spithamn och flyttade 1924 med sin
familj till Norrby vid Hove. Mamma
började där i skolan vid 8 år och slutade vid 14 år. Skolvägen var lång,
över 3 km. Hon konfirmerades 1933.
I augusti 1935 reste hon till Gotland
för att arbeta som piga på en gård i
Lojsta, nära Hemse på den södra delen av ön. Hon brevväxlade där flitigt med en vän hemifrån Spithamn,
Valdemar Lagman, född den 27 januari 1907, från den tidigare granngården Matsa i Spithamn.
Mamma reste tillbaka till Estland igen i början på januari 1937
och förlovade sig kort därefter med
Valdemar i slutet på januari. Bröllopet ägde rum redan i mitten av mars
samma år. Valdemar övertog Matsgården och de livnärde sig på jordbruk och fiske. Påbörjade bygge av
ett nytt hus.

honom och Elina i Norrby, bl.a. avseende relationerna med Valdemars
föräldrar i Spithamn.

P

Elina Lagman.

Familjens första son Sven föddes den 2 mars 1938. Sommaren
gick med många vanliga sysslor
och med husbygge, samt med en liten son som behövde uppmärksamhet. Efter hand växte pappas dröm
att kunna finna en bättre framtid för
sin växande familj i Sverige (mamma väntade redan barn på nytt). På
hösten 1939 blev det krig i Europa,
med tecken på en osäker framtid i
Estland. Pappa valde då, i samråd
med sin fru, att via en resa till Sverige försöka ordna en möjlighet att
snarast få över sin familj dit. Han
tog därför i början på november båten till Sverige och lyckades få anställning på den stora gården Hanstavik nära Södertälje. Enligt brev
hem till Elina, som nu tillsammans
med Sven var hos sina föräldrar i
Norrby fanns det på Hanstavik 118
kor och 18 hästar. Det borde således
finnas en del att göra, som skulle
kunna ge arbete och pengar. Vintern
blev dock kall och arbetet i skogen
blev mödosamt. En glädjande nyhet
var dock att pappa brevledes fick
besked om att Nils föddes den 26
november 1939 och att allt gått väl.
På nyåret 1940 kom pappa till en
mindre gård i Dalbyö nära Västerljung. Han blev kvar där under hela
våren, till slutet av april. Många
brev växlades under tiden mellan
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å våren 1940 kunde hela familjen, föräldrar och två små söner,
äntligen förenas i Spithamn och
njuta av ett riktigt familjeliv. Lyckan blev dock inte så långvarig, ty
redan på sommaren 1941 kom ryssarna in i landet. Valdemar tillhörde
tyvärr de män som mobiliserades av
ryssarna. Han fick lämna sin familj
och återsåg den sedan aldrig. Endast
två brev från honom, daterade i juli
månad i början på hans påtvungna
resa bort nådde min mor. Senare
rapporter från kamrater berättade
att han dog i ett ryskt arbetsläger på
nyårsafton 1941.
Elina fick nu den tunga uppgiften att endast i sällskap med farfar
Johan och faster Maria sköta gården
med häst och kor. För att förenkla
tillvaron för Elina fick Nils, som
ännu inte fyllt två år, bo hos mormor och morfar på Hove, medan
Sven, nu tre år, fick vara i sällskap
med Elina medan tyskarna, som
kört ut ryssarna, ännu var inlogerade i vår gård och hade sitt fältkök
i funktion.
Det blev nu bland de vuxna ett
starkt önskemål att lämna Estland
och att, såsom min pappa Valdemar
önskat, få leva i Sverige. I början
på december 1943 rymde Elinas
två systrar och två av hennes bröder med en egen båt och nådde sedan via Finland och därifrån med
en större båt Sverige. I december
samma år lämnade farfar och farmor gården och avreste med Odin
till Sverige. Elina blev nu kvar på
gården, i sällskap med faster Maria,
som var något äldre.
På sommaren 1944, i slutet av
juli, for Elina med sina båda söner
Sven och Nils, tillsammans med
många andra, och med några få ägodelar, med fartyget Juhan till Sve-

Skogsskötseln börjar återupprättas

Levnadsöden för våra mammor . . .
rige för att inte bli kvar när ryssarna
kom tillbaka. Anlände till Breviks
brygga på Lidingö den 29 juli 1944.
Via förläggningar på Sabbatsberg i
Stockholm och Doverstorp i trakten
av Finspång kunde Elina med sina
två söner förenas med sina föräldrar och några av sina syskon. Både
Sven och Nils blev sjuka i Doverstorp, men kamrater passade pojkarna så att sjukhusbesök kunde undvikas. Elina arbetade sedan en kortare
tid som hembiträde i Enebyberg
och kom därefter tillsammans med
sina föräldrar och några syskon till
Rönninge. Den första tiden där arbetade hon som biträde på sanatoriet i Uttran, men började sedan sitt
yrke som sömmerska via arbete på
Tornkläder i Södertälje. Pojkarna
började sin skolgång i Rönninge.

P

å sommaren 1948 flyttade familjen till ett hus i Glömsta i
Huddinge, köpt av en äldre bror.
Elina arbetade nu som sömmerska
på Regnkappfabriken på Söder i
Stockholm. Hon genomgick här
en blindtarmsoperation innan hon i
mars 1954 fick en efterlängtad egen
liten enrumslägenhet i ett nybyggt
hus på Förrådsvägen i centrala
Huddinge. Hon kunde nu för sparade slantar köpa egna möbler och
flytta in med sin båda söner. Det
var nu en lycklig tid för Elina! Efter ett par år kunde hon i närheten
av en äldre bror köpa ett litet sommarställe i Vistaberg i Huddinge,
dit hon lätt kunde komma via cykel,
och där hon njöt av att kunna vistas och även sova sommartid. Elina
kunde bo kvar i sin lägenhet ända
till i november 1996 och upplevde
under den tiden hur Huddinge förändrades.
Sönerna avslutade så småningom sin skolgång. Nils gick igenom
grundskolan och ägnade sig sedan
åt den grafiska branschen. Sven
kom via den första skolan i Rön-

ninge in på Läroverket i Södertälje,
men nödgades efter familjens flytt
till Huddinge dagligen resa via tåg
till skolan i Södertälje under ett år
innan en plats i Stockholm blev tillgänglig. Sven tog sedan studenten
och blev så småningom civilingenjör.

E

lina hade under många år ett
flitigt, trivsamt och glatt umgänge med den ”junta” av väninnor
hemifrån Estland som beskrivits av
Brita Wiberg och där alla sex samlats på bild i Elinas lilla lägenhet i
Huddinge, med Elina sittande på
soffkarmen till höger i bild. Det umgänget betydde mycket för mamma, då alla hade samma självklara
referenser till olika livsproblem och
glädjeämnen, både gamla och nya!
Nils gifte sig 1963 med Elly,
och de fick barnen Thomas 1965
och Karin 1968. Han byggde ett
hus i Balingsnäs 1963 och bor kvar
där med Elly. Karin gifte sig 1995
med Janne och fick dottern Caroline 1998. Sven gifte sig 1964 med
Yvonne och fick 1965 dottern Ingrid. De flyttade 1967 till USA under
en period och hann där få besök av
Elina. Efter återkomst till Sverige
1969 fick Ingrid 1970 en syster Susanne, som numera bor i USA, är
gift med en amerikansk man och
har tre barn. Ingrid är numera också
gift och har två döttrar och bor på
Kungsholmen.
Under 60- och 70-talet gjorde
Elina en del utlandsresor i Europa
på sina semestrar, bl.a. till Österrike. Före semestern 1979 cyklade
hon tyvärr omkull och låg en längre
tid på sjukhus efter en skallskada.
Hon blev förtidspensionerad och
kunde inte fortsätta att resa. Ett viktigt undantag gjordes dock 1990 på
sommaren, då min bror Nils och jag
tillsammans med Elina och många
andra från vår hembygd via Finland
reste till Estland och under några
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dagar bodde i Bergsby och såg oss
om. Elina hade många finare minnesbilder av sin hembygd och blev
besviken över att så mycket ändrats,
samtidigt som hon var lycklig över
att kunna återuppväcka minnen.

P

å sommaren 1993 gjorde Elina
på egen hand via flyg ett helt
överraskande besök på Gotland.
Vi (Sven och Yvonne) hade då en
stuga i Kvarnåkershamn på södra
Gotland och hade planer på att vid
tillfälle hjälpa henne med ett besök.
En eftermiddag fick vi samtal från
en taxiförare i Visby som uppgav
att han hade en dam, Elina Lagman,
som ville ha kontakt med Sven!! Jo,
det var min mamma, som på egen
hand hade tagit sig ut till Bromma,
köpt flygbiljett och gått ombord på
ett plan till Visby! Jag förklarade
snabbt för taxiföraren att damen
faktiskt var min mamma, och jag
lovade att inom cirka en timme vara
i Visby och hämta henne!
Vi använde sedan några dagar
att med henne återuppliva minnen
från 30-talet kring Lojsta! Med lite
eftertanke fann vi att väldigt konstiga saker kunde ha hänt en äldre
dam på vift så här!! Som väl var
kunde Elina komma hem på ett säkert sätt genom att vår dotter Ingrid
råkade befinna sig där samtidigt och
på sin returresa kunde hjälpa Elina
till rätta!
Elina var sedan barnsben mycket
road av sömnad och älskade att med
stor skicklighet sticka och virka.
Hon älskade också att pyssla med
sina blommor i fönstren och var en
flitig odlare på sitt lilla ställe i Vista.
Hon kom att bo kvar i sin lägenhet
på Förrådsvägen i Huddinge till
november 1996 då hon flyttade till
ett äldreboende i Rosendalsgården i
Huddinge. Hon avled där på morgonen torsdagen den 7 juni 2001, just
fyllda 85 år. Både Sven och Nils var
i närheten.

På de estlandssvenska gårdar som
förstatligades under sovjettiden försummades skogsskötseln och markerna växte efterhand igen. På de
obrukade åkrarna och betesängarna
växte det upp ny skog, men utan någon gallring eller skötsel.
När Estland efter många år blev
fritt igen och de gamla ägarna fick
tillbaka sina fastigheter uppstod ett
behov av att bilda en förening som
kunde ta hand om skötseln av skogen.
Därför startades Ormsö Skogsförening (Vormsi Metsaühistu)
under 1999. Från ursprungliga tre
medlemmar växte föreningen till
cirka 120 medlemmar idag. Föreningen breddade också sitt verksamhetsområde, med kärnan i Rickul,
Nuckö och Ormsö kommuner och
ändrade namn till Västra Kustens
Skogsägare.
Idag har föreningen tagit ett nytt
steg genom att bli en underavdelning till den estniska skogsägarföreningen Läänemaa Metsaühistu
(LM). Detta har vi gjort för att säkerställa professionell skötsel av
våra skogar och möjligheter till
praktiskt stöd med hantering av entreprenörer, transporter och virkesförsäljning samt rådgivning på fastigheterna. LM finansierar nu också
viss del av verksamheten i VKS,
eftersom de representeras på detta
sätt i Sverige.
Skogsskötseln tillbaka
Med tanke på bakgrunden till vår
förening är det mycket glädjande att
den aktiva skogsskötseln har kommit tillbaka. Alla de aktiviteter som
normalt ingår i skogsbrukets kretslopp börjar nu fungera i praktiken
igen.
Som Rune Gårdh skrev 1992
när den svenska organisationen
Skogsägarnas Riksförbund höll en
utbildning för skogsägare i Estland:

Här har LM markberett och satt kraftiga granplantor så att skogsföryngringen klarar konkurrensen från den rikliga vegetationen. Foto: Bengt Brunberg

”Vilken oerhörd kapitalförstöring
bristen på gallring av skogen utgjort. Men vilken utmaning är det
inte för en ny intresserad skogsägare att genom lämpliga åtgärder
omvandla dessa eftersatta skogar
till produktiva skogar med på sikt
god ekonomisk avkastning!”
Skogsskötsel handlar ju mycket
om att ta långsiktigt ansvar. Skogsbrukare är - och måste vara ett - tålmodigt folk eftersom det kan dröja
tills intäkterna kommer. Men med en
god skötsel så är intäkterna normalt
säkra. Det är ju dessutom trevligt att
se hur skogen utvecklas på ett bra
sätt för framtida generationer.
Nu planteras det ny skog igen
Ett säkert tecken på att den långsiktiga skogsskötseln kommit tillbaka
är att det nu planteras ny skog igen.
LM genomförde under förra året
markberedning på mer än 90 ha och
ännu mer ska markberedas i år. Detta innebär bland annat att i år ska
100 000 plantor sättas och cirka 10
ha få frösådd – arbetet pågår just nu.
Det börjar alltså växa många nya
träd på våra marker i år. En ny generation skog tar vid, som förhoppningsvis ännu bättre kan tillgodose

de behov markägarna har av ett
ekonomiskt tillskott, samtidigt som
skogarna ger en fin miljö kring våra
fastigheter och möjlighet till ett rikt
naturliv och rekreation. Det känns
bra.
Kort om årsmötet
I slutet av april beslutade årsmötet att alla medlemmar i VKS från
2016 också går med i LM, detta för
att både stärka LM:s verksamhet
och skapa än mer medlemsnytta.
Årsmötet beslutade, enligt förslag
från valberedningens Alvin Törnblom och Bengt Lindström, om nyval av Agneta Grenfeldt till styrelsen och Krister Engman till revisor.
Styrelsen består i övrigt av CarlAxel Adelman, Monica Ahlström,
Hans V Karlsson, Eva Odenskiöld
och Bengt Brunberg. Maj-Britt
Tönhardt avtackades för sitt mångåriga arbete som kassör under en
krävande period i föreningen. Glädjande nog kunde styrelsen meddela
att alla de pengar som med början
för 6-7 år sen varit föremål för rättegångsprocess i Estland nu slutligen
återbetalats till föreningen. Därmed
kan vi snart vända också det bladet
och gå vidare.

gärna av er till VKS för frågor via mejl på info@vastrakustensskogsagare.se.
Kontakta oss! Hör
Hemsidan www.vastrakustensskogsagare.se har mer information och kontaktuppgifter.

15

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

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
M/S Romantica och M/S Victoria går alternerande varje dag från Stockholm (Värtahamnen) och Tallinn.

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
T

YT

N

Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 17.30 - Mariehamn 00.50
Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.00
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50
Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.15

Ordbok för rickulmålet

För medlemsrabatter och avtalsnummer, se
www.rnhf.se (gå till ”Medlemssidor”).

med formlära för nuckösvenska

Nu finns den till salu,
boken med cirka 4 200
dialektord från Rickul. Efter 10 års arbete med boken är den klar för försäljning. En utmärkt bok till
släkten och för den som
är intresserad av språk i
allmänhet. Innehåller förutom dialekt
orden även
en gedigen grammatik.
Pris: 80 kr
Beställning till info@rnhf.se eller till
Maja Granberg på tfn 070-798 38 69

Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 66 60
Avtalsnumret 4799 skall anges.
För biljettpriser och annan information, se
www.tallinksilja.com/sv

Färjelinjen
Kapellskär – Paldiski
DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Kapellskär och Paldiski.
För medlemspriser, villkor och övrig information,
se www.rnhf.se (gå till Medlemssidor och logga
in).
Boka med e-post till trip@dfds.com. Tfn för bokning är: +372 66 61 675. Ange SEFÖR vid bokning. Vid incheckning skall medlemskortet uppvisas.
OBS! Från och med 1 januari 2015 tar DFDS ut
en tilläggsavgift för att täcka ökade kostnader på
grund av ett EU-beslut om minskning av svavelutsläpp.
www.dfdsseaways.se

16

