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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

Så är årsmötet över för denna gång. 
Det blev som vanligt ett snabbt 
möte, tack vare vår eminenta ord-
förande Willy Heyman. Valet gick 
också snabbt då det inte blev några 
större förändringar, utan  i styrel-
sen kommer samma ledamöter att 
sitta som under det gångna året. 
Det är roligt att alla styrelsemed-
lemmarna vill fortsätta att arbeta 
för föreningen i styrelsen. Det ty-
der ju på att vi har engagerade 
medlemmar och att det inte är allt-
för betungande att sitta i styrelsen. 

Läs mer om årsmötet på sidan 
6.

Kulturförvaltningen
I början av april höll Kulturförvalt-
ningen sitt vårmöte. Vi träffades 
i Tallinn som vanligt och delta-
gandet var bra denna gång. Bland 
inbjudna gäster fanns Anne-Ly 
Reimaa från Kulturdepartemen-
tet, Sveriges ambassadör Anders 
Ljunggren samt Mirjam Rääbis, 
också hon från Kulturdepartemen-
tet. Anledningen till att de var in-
bjudna var att vi dels ville ha infor-
mation om vad som ska hända med 
Aibolands museum i framtiden, 
dels att man på departementet bör-
jat titta på vem som egentligen kan 
väljas till Kulturförvaltningen.

Men en sak i taget. Jag vill bör-
ja med att informera om vad som 
sades om Aibolands museum.

Estniska staten har sedan ett an-
tal år börjat förbereda att alla mu-
seer skall bli stiftelser. Detta har 
vi vetat i flera år men beslutet har 
skjutits fram hela tiden. Inom för-
valtningen har detta diskuterats i 
flera omgångar. Men nu har frågan 
ställts på sin spets och ett beslut 
måste tas. Aibolands museum har 
två alternativ:
1. att bli en egen stiftelse.
2. att gå samman med Hapsal stads 
stiftelse och Läänemaa museums 
stiftelse.

Alternativ 1 innebär avsevärda 

svårigheter med ekonomi för mu-
seet. Då måste man bära stora kost-
nader själv, man måste ha mer per-
sonal än idag och detta skulle bli 
svårt. Anslaget från staten kommer 
att bli detsamma, men inte ökas.

Efter en liten paus för efter-
tanke, beslöt Kulturförvaltningen, 
med 16 röster för och 2 röster mot, 
att förorda att museet går upp  i 
Hapsals och Läänemaas museer. 

Vi får hoppas att den estlands-
svenska prägeln får leva kvar på 
museet och att tyngdpunkten lig-
ger kvar på den estlandssvenska 
kulturen. Enligt Mirjam Rääbis så 
är det ingen risk för att identiteten 
ska försvinna. Hon pekade på Ilon 
Wiklands Sagoland, som finns i 
den stora stiftelsen men ändå har 
behållit sin egen identitet.

Så länge Ülo Kalm finns kvar 
på museet behöver vi inte heller 
oroa oss. Hans förordnande löper 
ut när omvandlingen till den större 
stiftelsen sker, eller efter tre år från 
den 6 maj i år. Det verkade som om 
även Kulturministeriet vill ha ho-
nom kvar på posten som chef och 
vi hoppas att han själv vill och or-
kar ytterligare några år!

Valet i höst
Kanske flera av er tycker att det 
börjar bli tjatigt med valet till Kul-
turförvaltningen i höst, men jag 
kan ändå inte låta bli att säga lite 
mer om det. 

Jag skrev i förra numret av 
Medlemsbladet att valet hålls i ok-
tober men det var fel. Det hålls den 
4-6 november och inget annat!

Valet var en av frågorna som 
kom upp på på Kulturförvaltning-
ens senaste möte. Anne-Ly Reimaa 
från Kulturministeriet fanns på 
plats för att informera om den dis-
kussion som just nu pågår på Kul-
turministeriet. 

På ministeriet arbetar nya ju-
rister som har tolkat lagen om 
kulturautonomi på ett nytt sätt, till 

exempel vilka som får rösta och 
vilka som är valbara till Kultur-
förvaltningen. I starten 2007 var 
den estniska staten mycket gene-
rös och tolkade lagen så, att även 
de med estniskt medborgarskap 
som bodde utanför Estland, i för-
sta hand i Sverige, skulle kunna få 
vara delaktiga i val och vara val-
bara till Kulturrådet (som det hette 
då). Men nu har man alltså tolkat 
lagen annorlunda.  Man har sagt 
att det endast är estlandssvenskar 
som är bosatta i Estland som får 
rösta och är valbara till Kulturför-
valtningen.

Detta skulle vara förödande för 
Kulturförvaltningen, då vi idag en-
dast har 600 personer inskrivna i 
minoritetslängden, varav 207 finns 
i Sverige. Då blir Kulturförvalt-
ningen väldigt sårbar eftersom en 
betydande del av folkgruppen mis-
ter sin medbestämmanderätt, bland 
annat rätten att välja den nya Kul-
turförvaltningen. 

Just i dagarna har vi fått ett be-
sked om att det blir som tidigare 
i detta val, men att nästa val för-
modligen kommer att omfattas av 
andra regler. Nu har vi tre år på 
oss att påverka kulturministern och 
ministeriets jurister så att vi även 
i fortsättningen kan delta i valet 
trots att vi bor i Sverige.

Se på sidan 12 hur  du gör om 
du vill aktivera ditt estniska med-
borgarskap.

Vi ses i Estland!
Jag hoppas att många av er kom-
mer till Estland i sommar och deltar 
i våra aktiviteter på Hemvändar-
veckan!

Jag önskar er alla 
en riktigt skön 

sommar 
och glöm inte Estlandssvenskarnas 
Sång- och Dansfest den 2 juli i Hap-
sal!
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Nyheter från Läänemaa och Nuckö kommun
Göte Brunberg

Förvaltningsreformen
Den redan i flera nummer av Med-
lemsbladet omskrivna förvaltnings-
reformen i Estland har nu kommit i 
ett ”skarpt” läge, i och med att lagen 
har gått igenom i riksdagen. Några 
större förändringar har inte skett 
jämfört med den proposion som ti-
digare har förelegat.

De tidigare kända kraven på att 
antalet ”förvaltningsenheter” (stä-
der och kommuner) skall minskas 
genom sammanslagningar kvarstår, 
liksom att antalet invånare i de ny-
bildade enheterna (i praktiken kom-
munerna) skall vara minst 5 000.

Sammanslagningarna skall i för-
sta hand ske på frivillig väg genom 
att grannkommuner kommer över-
ens om att gå ihop. Om man inte 
före den 1 januari 2017 har kunnat 
lägga fram ett färdigt avtal om sam-
manslagning kommer regeringen 
att genomföra sammanslagningar 
med tvång. De nya kommunerna 
kommer att gälla vid lokalvalen i 
oktober 2017.

Kartan nedan visar det aktuella 
förhandlingsläget i Läänemaa. De 
röda heldragna pilarna visar vilka 
kommuner som har bjudit in vilka 
till diskussioner. Redan från början 
var det klart att för Ridala kommun 
fanns det inget annat alternativ än 
att gå samman med Hapsals stad. 
En tvistefråga har där blivit vilket 
namn som den nya kommunen skall 
få.

I övrigt är läget fortfarande 
oklart. Lääne-Nigula har bjudit 
in Nõva, Nuckö, Martna och Kul-
lamaa och har genom sin befolk-
ningsmängd ett övertag vid för-
handlingarna. Man behöver inte få 
med alla de övriga. Nuckö kommun 
har genom sitt geografiska läge en 
dålig förhandlingssituation. I prak-
tiken är det bara ett samgående med 
Lääne-Nigula som gäller, frivilligt 
eller med tvång.

Nõva, Lihula och Hanila har 
blivit inbjudna till diskussioner av 
grannkommuner som ligger utanför 
Läänemaa.

Förhandlingsin-
viter för kommu-
nerna i Lääne-
maa.
Källa: www.haldus-
reform.ee

Lövräfsning på Rosleps kapellkyrkogård.

Planering för Läänemaa län
I skuggan av förvaltningsreformen 
sker en planering för Läänemaa län. 
Enligt denna delas länets tätorter 
(”asulad”) in i fem kategorier, be-
roende av vilken tjänstenivå som 
orten skall erbjuda. I den högsta 
gruppen, ”länscentrum”, finns Hap-
sal och i den närmast under, ”områ-
descentrum”, Lihula. I de tredje och 
fjärde grupperna, ”lokalt centrum” 
respektive ”närcentrum”, finns de 
övriga orterna med undantag av 
Nuckö, Nõva och Hullo på Ormsö. 
Dessa tre placeras i en femte ka-
tegori, ”ö-centrum”, och skall på 
grund av sitt avlägsna läge erbjuda 
fler tjänster än vad som annars vore 
motiverat. Där skall bland annat fin-
nas daghem, småskola, grundskola, 
livsmedelsbutik, bankautomat, hus-
läkare och postkontor.
Talko vid Rosleps kapell
Det sedvanliga talkot på Rosleps 
kapellkyrkogård ägde i år rum den 
7 maj. Det må vara osagt om det var 
det fina sommarvädret, eller om det 
var andra talkon i närheten samma 
dag som var orsaken, men delta-
garantalet var i år lägre än vad det 
har brukat vara. Vi var i alla fall ett 
tjugotal personer som räfsade löv 
och nedfallna kvistar och plattade 
till mullvadshögar. När vi efter fyra 
timmar var klara med arbetet kunde 
vi njuta av en delikat köttsoppa, 
som var finansierad av Hembygds-
föreningen.
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President med rötter i Estland
Österikes nyvalde president Alex-
ander Van der Bellen var fram till 
1957 estnisk medborgare. Van der 
Bellens förfäder utvandrade på 
1700-talet från Nederländerna till 
Ryssland. Efter revolutionen 1917 
flydde familjen till Estland. Alexan-
ders far, tillika Alexander, blev med 
tiden estnisk medborgare och gifte 
sig med Alma Siebolt från Kihel-
konna på Ösel. Familjen flydde Est-
land under kriget och hamnade med 
tiden i Österrike. Alexander föddes 
1944 i Tyskland.

Estland näst sist
Estland hamnade näst sist bland 28 
länder vid årets Eurovison Song 
Contest med sången Play som fram-
fördes av den unge sångaren Jüri 
Pootsmann.

Gångtrafikanter prioriteras
År 2020 skall enligt planerna kvar-
teren kring Rävala- och Estonia-
gatan samt Tallinns varuhus och 
Viru Centrum göras om till attrak-
tiva gågator. ”Det är dags att få 
tillbaka människorna till centrala 
Tallinn” säger en av arkitekterna 
bakom idéerna, Andrus Kõresaar. 
Centrum skall omvandlas till en 
attraktiv miljö med restauranger, 
möjligheter till tidsfördriv och lek-
platser för barn. Även ett nytt köp-
centrum, Rävala Galerii, skall upp-
föras. I projektet har arkitekter från 
England och Sverige deltagit.

1,3 miljoner invånare
Befolkningen i Estland uppgick 
den 1 januari 2016 till 1 315 944 
personer, vilket är en ökning med 
2 673 i jämförelse med samma tid-
punkt 2014. 

15 413 personer flyttade till Est-
land medan 13 003 lämnade landet, 
det vill säga ett positivt saldo på 
2 410 personer. Flertalet invand-
rade utgjordes av hemvändande 
ester.

Antalet födda uppgick till 13 907 

och avlidna till 15 243. Födelsetalet 
ökade i jämförelse med de två se-
naste åren.

Måttlig korruption
Enligt Transparency Internatio-
nal delar Estland plats 14/15 med 
Frankrike i fråga om korruption i 
Europa. Enligt andra källor skulle 
man hamna på plats åtta efter Lux-
emburg. Minst korruption finns i 
Danmark, Finland och Nederlän-
derna. I mätningen tittar man på 
faktorer som statlig byråkrati och 
e-tjänster. 

Soldater till Estland
Inför det stundande Nato-toppmötet 
i Polen i juni spekuleras kring sta-
tionering av fler soldater till Balti-
kum, inklusive Estland. Enligt vissa 
uppgifter sägs att USA kan komma 
att stationera 9 000 stridsberedda 
soldater i form av en brigad och 
500 stridsvagnar i regionen. Stats-
minister Löfven sade under sitt 
besök i USA i maj att han stödjer 
amerikansk upprustning i Östersjö-
regionen mot bakgrund av Ryss-
lands aktiviteter.

Inför Nato-toppmötet publice-
rades nyligen en rapport som be-
skriver säkerhetsläget i Baltikum. I 
denna förespråkas en utökad ame-
rikansk/Nato-närvaro i regionen. 
Rapporten har författats  av tidigare 
och nuvarande NATO-generaler.

Premiärministern i talkshow
Premiärminister Taavi Rõivas  gjor-
de ett bejublat framträdande i en 
av USA:s populäraste pratshower, 
”The Daily Show”,  som leds av 
Trevor Noah. Noah berömde Est-
land för dess avancerade e-samhälle 
som i många avseenden är mer ut-
vecklat än i USA, inte minst vad 
gäller alldagliga tjänster för med-
borgarna. I programmet diskute-
rades även kampen mot terrorism 
och utvecklingen i Kuba. Program-
met var ömsom skämtsamt, ömsom 
allvarligt och Rõivas fick ett varmt  

mottagande. Flera bedömare ansåg 
att Estland aldrig tidigare uppmärk-
sammats på liknande sätt eller fått 
så mycket reklam. 

Jobbportal får beröm
Ansedda Forbes Magazine beskri-
ver jobbportalen Teleport som en av 
de bästa av sitt slag i världen. Tele-
port erbjuder globala sökmöjlighe-
ter, inte bara för arbete utan även för 
boende, i 150 orter. Man kan finna 
jämförelser för levnadskostnader, 
löner, livskvalitet och mycket mera. 
Teleport har för tillfället 120 000 
registrerade användare. Vd för Te-
leport, Sten Tamkivi, var tillika en 
av Skypes grundare.
Statligt filmstöd
Estniska Filminstitutet arrangera-
de under filmfestivalen i Cannes 
en mottagning för att genom Film 
Estonia, presentera Estland som 
destination för utländska filmpro-
ducenter och tagningar. Bidragen 
finansieras av Estlands Kulturde-
partement. Redan idag görs ett stort 
antal utländska filmer i Estland. I 
Cannes firade man Tallinn Black 
Nights Film Festivals tjugoårsju-
bileum, en numera högst etablerad 
festival.

Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Biluthyrning  
i Tallinn

med service  
på svenska

Dygnspriser från 32 euro 
(med obegränsad kör-
sträcka).

För bokning eller frågor, hör 
av er till Matti, Autopluss 
OÜ, tfn +372 56 566 390, el-
ler e-post myo@hot.ee
Hemsida http://autopluss.
onepagefree.com.
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Nu har årets årsmöte avklarats. Vi 
var, som brukligt är, i Immanuels-
kyrkan som har bra och ändamåls-
enliga lokaler, bra service och den 
ligger bra till. I år kom cirka 80 
personer. Innan mötet startade pas-
sade många på att köpa lotter, då 
det fanns många fina vinster som 
damerna i syjuntan tillverkat under 
vintern. Det fanns också möjlig-
het att köpa böcker, förkläden och 
handdukar.

Själva årsmötesförhandlingarna 
gick snabbt under ledning av Willy 
Heyman, som ännu ett år gjort oss 
den tjänsten att sitta som mötesord-
förande. Inga speciella frågor stod 
på dagordningen och valet avlöpte 
utan problem. Den nya styrelsen ser 
ut precis som den gamla så det blev 
inga ändringar där. Däremot avgick 
två personer ur valberedningen och 
vi avtackade dem med blommor. De 
som avgick var Sture Koinberg och 
Anette Sjösten. Tack till er för ert 
arbete under åren!

Intressant föredrag
Efter kaffet fick vi lyssna på ett 
mycket intressant och uppskattat 
föredrag av Mikael Sjövall, en fin-
landssvensk som enligt honom själv 
är besatt av frågor kring minorite-
ter. Han känner stark samhörighet 
med estlandssvenskarna och många 
frågor kring  de båda minoriteterna 
är lika. På sidan 7 kan ni läsa hans 
krönika om estlandssvenskarnas 
överlevnad.

Efter hans föredrag informerade 
styrelsen om några aktuella ämnen. 
Bland annat en information om vad 
som händer under Hemvändarveck-
an i sommar. Se annons på sidan 13.
Nytt hyresavtal
En annan viktig information var 
den om lokalen på Roslagsgatan. 
Under våren sade hyresvärden, Brf 
Blåkråkan, upp hyresavtalet för 
lokalen. Samtidigt lämnades ett 
förslag till ett nytt hyresavtal med 
en hyreshöjning på mer än 60 pro-

cent. Då det inte är lätt att finna en 
lämplig ersättningslokal på kort tid 
beslöt SOV:s styrelse att skriva på 
det nya hyresavtalet. Avtalet börjar 
gälla den 1 december 2016 och är 
ettårigt med förlängning på ett år. 
En del av denna information har vi 
även fått efter årsmötet. Nu blir det 
diskussioner med hembygdsfören-
ingarna om hur detta skall kunna 

lösas. Lokalen är ju viktig för oss 
alla eftersom den också innehåller 
arkiv och utställningar.  

Nu ser vi i första hand fram emot 
sommaren och hoppas på att vi ses i 
Estland, både på Estlandssvenskar-
nas Sång- och Dansfest den 2 juli 
i Hapsal och under vår egen Hem-
vändarvecka som startar den 9 juli! 
Trevlig sommar!

Årsmötet 2016
Ingegerd Lindström

Föredragshållaren Mikael Sjövall i samspråk med Sture Koinberg.
Foto: Ingegerd Lindström
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Sakta men säkert återskapas frag-
menten av de forna estlandssvenska 
kulturlandskapen. Vi famlar efter 
ett svunnet Aiboland för att fylla 
alla luckor i det kollektiva minnet. 
Det gäller att hela sargade hjärtan 
och återskapa kapade rötter. Tack 
vare handräckningar från flitiga 
talkoarbetare och generösa donato-
rer återuppstod Rosleps kapell och 
Nuckö kyrka. 

Den estlandssvenska runskrif-
ten gör strövtåg i minnesmärken 
och vägskyltar som ploppar upp lite 
varstans. Spithamns bygata kantas 
av nybyggda trähus och gedigna 
vass- och halmtak byggs upp bit 
för bit. Galeasen Hoppet gör nya 
strandhugg i Medelhavet medan 
nya skutor och sjöfartstraditioner 
tar form i Hapsal.  Estlandssvenska 
ättlingar vallfärdar varje år till den 
finkorniga sandstranden i Ölbäck 
för att fira hemvändarveckan i den 
ljumma sommarvärmen och vårda 
sina minnen väl. Den blåsvartgula 
fanan vajar invid Nuckö kommun-
kansli och svenskan skallar åter i 
klassrummen i Birkas herrgård. 

Svenskan har trängts undan
Nostalgi och nutid omfamnar var-
andra. Pusslet tar form. Men mo-
tivet är inte det samma längre. Ai-
boland har förändrats. Det gulnade 
fotot har digitaliserats och språk-
kartan har ritats om. Svenskan har 
trängts undan och den yngre ge-
nerationen estlandssvenskar, som 
har växt upp i Estland, talar sällan 
svenska numera. Det sovjetiska för-
trycket förkvävde livskraften i det 
som återstod av den estlandssven-
ska kulturen efter andra världskri-
get.  

I Nuckö kommun lär det numera 
bo endast omkring 30 personer som 
betraktar sig som estlandssvenskar. 
Den minoritetslängd som ligger 
som grund för den svenska kultur-
autonomin består av knappt 600 
själar och en stor del av dem är bo-

satta i Sverige. Det brådskar ifall vi 
vill rädda det som återstår av den 
svenska kulturen i Estland.  
Vad är kulturen utan sitt spåk?
Den kulturaktivism som genomsy-
rar de estlandssvenska föreningar-
nas verksamhet handlar ofta om att 
rusta upp kapell och kyrkor eller att 
bygga vasstak på mangårdar och fä-
hus. De yttre attributen, den fysiska 
miljön och musealiseringen av den 
estlandssvenska kulturen har fått 
företräde framför en återupplivning 
av det svenska språket i de estniska 
svenskbygderna, vilket är en kultur-
politisk paradox. För vad är sist och 
slutligen den estlandssvenska kul-
turen utan sitt svenska språk? 
Viktigt nå ut
De forna svenskbygderna behöver 
svenska daghem, förskolor och 
lågstadier som kan erbjuda nya in-
körsportar till Aiboland. Svenskan 
får inte förvandlas till en dammig 
ikon utan kulturbärande livskraft i 
de estländska svenskbygderna. Vi 
måste nå ut till alla estländska fa-
miljer som har ett genuint intresse 
för tvåspråkiga lösningar och hy-
ser ett gott öga för de estländska 
kustbygdernas svenska förflutna. 
De språk som ett barn lär sig i den 

formativa åldern utgör senare en 
omistlig del av den egna identiteten. 
Expertis och kunskap finns
Ifall Aiboland ska återuppstå på 
riktigt behöver vi en ny generation 
estländare som har lärt sig svenska 
sedan krypåldern. Förebilderna och 
den pedagogiska expertisen för en 
återupplivning av utrotningshotade 
kulturer finns på nära håll. Motsva-
rande satsningar har gjorts i Enare i 
Finland där det enaresamiska språ-
ket nu genomlever ett uppsving. 

I södra Estland pågår en revitali-
sering av Võru-språket. Expertisen 
och kunskapen finns. Minoritets-
språk behöver skräddarsydda lös-
ningar för att överleva. Den est-
landssvenska återväxten gror i Ilon 
Wiklands och Astrid Lindgrens 
värld. Låt oss bejaka den världen. 

Krönikör och författare
Mikael Sjövall är krönikör och för-
fattare till boken ”På strövtåg i Ai-
boland” som gavs ut ifjol på SOV:s 
förlag. Du når honom på mejladres-
sen mikael@sjovall.fi

Att revitalisera en svunnen kultur
Mikael Sjövall

Mikael Sjövall, författare till boken 
”På strövtåg i Aiboland”. Foto: Privat

Minnes gömmor?
Före flykten till Sverige 1944 
gömdes ibland värdesaker 
och annat i marken. Detta 
kanske hände även i din 

familj? En detektoranalys av 
marken kan med lite tur ge 

ett intressant svar.

Ring tfn 0704 30 30 31 eller 
mejla ernst.best@tenab.nu

Spithamns 
byalag

Vi samlas till möte lördagen 
den 16 juli klockan 14.00 vid 

bänken på stranden.

Välkomna!



8

Familjenamnen i Nuckö socken
Göte Brunberg

Familjenamn i äldre tid
I äldre tid användes i Estland, lik-
som  i många andra länder, faderns 
förnamn för att beteckna en persons 
familjetillhörighet (så kallat patro-
nymikon). Exempelvis fick sonen 
Anders till en svensk man med för-
namnet Hans heta Anders Hansson 
och dottern Anna fick heta Anna 
Hansdotter.

Denna namnform var regel 
bland bondebefolkningen. I stä-
derna var det vanligare med fa-
miljenamn, men sådana förekom 
även sparsamt på landsbygden. Det 
gällde då i första hand personer som 
inte tillhörde bondebefolkningen, 
exempelvis hantverkare, krögare 
och anställda på godsen. I kyrk-
böckerna från Nuckö församling 
har jag hittat de tidiga familjenam-
nen Hallman (klockarsläkt, troligen 
med ursprung från Sverige), Rant 
och Stahl (vävare), Mayblom (sko-
makare), Heideman (krögare) och 
Rösler (förvaltare på Rickuls gods). 
Jag har hittat endast en gård med 
tidigt familjenamn, Brun i Österby.
Bestämmelse om familjenamn
År 1833 kom ett påbud från den 
ryske tsaren Nikolaus I att en folk-
räkning, ”själarevision”, skulle äga 
rum året därpå i generalguverne-
mentet Estland. I påbudet fanns 
också en bestämmelse att bondebe-
folkningen skulle få familjenamn.

För namngivningen gällde föl-
jande huvudsakliga regler:
• Den skulle ske godsvis.
• Valet av familjenamn lämnades 

till bönderna själva, men gods-
förvaltningen skulle tillse att 
endast anständiga, ”i folkmun 
passande” och inte redan an-
vända namn valdes.

• Den äldste i familjen hade rätt-
en att välja familjenamn till sig 
själv och sin avkomma.

• Sidoanhöriga, som inte längre 
hade något gemensamt famil-
jeöverhuvud i livet, var inte för-

pliktade att välja samma famil-
jenamn.

• Den som redan hade ett familje-
namn fick behålla detta.

• Listorna från godsen skulle 
granskas av församlingsrådet, 
som skulle kontrollera att inte 
likalydande namn fanns inom 
församlingens område.

Namngivningen skulle genomföras 
utgående från 1834 års själarevi-
sion. Av denna framgick vilka går-
dar och torp som fanns inom varje 
gods, vilka personer som bodde på 
respektive gård/torp och på vilket 
sätt de var släkt med varandra.

Inom den administrativa Nuckö 
socken, som omfattade ett något 
mindre område än församlingens, 
fanns elva gods: Pastoratet Nuckö, 
Pasklep, Lyckholm, Skåtanäs, Ko-
lanäs, Bysholm, Birkas, Rickul, 
Nömküll, Sutlep och Dirslätt. Till 
dessa hörde totalt 305 gårdar och 
torpställen, som tilldelades 331 fa-
miljenamn. Av dessa gick 17 till 
godsanställda, som inte hade släk-
tingar på någon gård.

Ett exempel på hur namngiv-

ningen för en gård dokumenterades 
visas i figuren nedan (av utrymmes-
skäl endast gårdens män).
Vilka typer av namn valdes?
Vad som är slående är att så många 
familjenamn var ”svenskkling-
ande”, helt eller i ett av leden. Man 
kunde ha förväntat sig en större an-
del tyskklingande namn, i och med 
att godsherrarna var balttyskar och 
det administrativa språket var tyska. 
Att det inte blev så kan man tolka på 
så sätt att man följde bestämmelsen 
att bönderna själva skulle få välja 
sina namn. Någon hjälp vid valet 
hade de kanske av kyrkoherden i 
Nuckö, Johannes Carlblom.

De allra flesta familjenamnen 
var av typen <förled><slutled>, 
exempelvis söder och holm för att 
bilda Söderholm.

Det överlägset talrikaste slutle-
det var man/mann som ingick i 110 
namn, alltså i en tredjedel. Därefter 
kom berg med 63, son/sohn med 
13, back med tio och lun/luhn/lund 
med nio.

Förleden var mer varierande. 
Populära var väderstrecken: söder/

Utdrag ur namngivningsboken för Paskleps gods. På gården Brigers Jack 
i Paskleps by, nummer 8 inom godset, bodde personer som tillhörde två 
släkter. Den ena släkten fick familjenamnet Estermann, med löpnummer 13 
inom godset, och den andra familjenamnet Bedmann, med löpnummer 14. 



9

seder/süd med 14, wester med 11, 
öster/oester/ester med sju och norr 
med tre. Bland naturnamn förekom 
blom och gran med vardera fem 
samt tal/tahl/tall och berk (”björk”) 
med vardera tre.

Många familjenamn bildades, 
helt eller delvis, utgående från 
gårdsnamnet. Exempel på såda-
na namn var Bles, Brus, Pelmas, 
Tanserÿ, Lilleng, Purri, Waino, 
Kolswe, Lux och Kerras.

På Odensholm, som tillhörde 
godset Neuenhoff och därför inte 
ingick i Nuckö socken, togs samt-
liga sju familjenamn efter gårds-
namnet: Brus, Markus, Nibundas, 
Stawas, Nigus, Erkus och Greiss.

I namnlistan är den etniska till-
hörigheten, ”svensk” eller ”est-
nisk”, angiven för varje gård. I de 
byar som hade en estnisk befolk-
ning var även namnen övervägande 
av estnisk karaktär, medan den i 
byar med blandad befolkning inte 
säkert följde den etniska tillhörig-
heten. Detta kan också tyda på att 
man i verkligheten talade svenska i 
en ”estnisk” gård och tvärt om.
Stavning och uttal
Det administrativa språket i Est-
land var vid den tiden tyska. Det 
innebar att namnen stavades på så 
sätt att de – så gott det nu gick – 
skulle uttalas korrekt av en tysk-
talande. För ”å”-ljudet användes 
o, som i Okermann, Okerblad och 
Ohberg. Diftongen ”ai” stavades 
ei, som i Dreimann, och ”ei” stava-
des eÿ, som i Freÿmann, Treÿberg 
och Heÿdemann. ”V”- ljudet skrevs 
med w och ”f” med v.

Vad avser stavningen måste man 
ta hänsyn till att namngivningen 
skedde godsvis och att det var olika 
personer (med kanske olika åsikter 
om stavningen) som dokumente-
rade namnen. För godsen Rickul, 
Nömküll (Klottorp) och Sutlep var 
det samma person som gjorde upp 
namnlistorna, och där kan man se 
en större likformighet. I Nuckö kyr-
kogods var det prästen själv som 
gjorde förteckningen.

Språkdrag
I en hel del namn kan man se dialek-
tala drag. Förledet gren i Grenfeld, 
Grenquist, Grendahl och Grenberg 
är säkert inte det högsvenska ”gren” 
utan kommer från nuckösvenskans 
uttal av ”grön”. Sond i Sondberg, 
Sondmann och Sondback är ”sand” 
på nuckösvenska. Andra dialektala 
förled är koin (”kvarn”) i Koin-
back och Kuinberg/Koinberg och 
der (”dyr”) i Derblom. I Einkusten 
finns både nuckösvenskans ein för 
”en” och kust för ”kvist”. Förledet 
i Bestermann kommer från beste 
(”lind”) och i Dreimann från draiar 
(”svarvare”).

Bland namn som var influerade 
från tyskan kan nämnas Mühlback, 
Mühlberg, Thalberg, Palmstrauch 
och Hageldorf. Av lite oklart ur-
sprung är namnen på -ring: Eldring, 
Heldring, Westring och Gildring.

Det är så här långt efteråt i många 
fall svårt att härleda ursprunget till 
en del av familjenamnen. Det kan-
ske fanns ett sådant, men det kan 
man bara spekulera i. Kanske var 
det så – som idag – att man valde ett 
namn för att det lät vackert och/el-
ler originellt, utan att det låg någon 
innebörd i det.
Släktskap mellan gårdar och 
över godsgränser?
En huvudregel vid namngivningen 
var att två gårdar under ett gods inte 
kunde få samma familjenamn, med 
undantag av om invånarna var nära 
släkt med varandra. Denna regel 
följde man – vad jag har kunnat se 
– med ett enda undantag, nämligen 
mitt eget familjenamn Brumberg 
(som det stavades då). Det gavs 
till två gårdar i Roslep, Irjas (min 
hemgård) och Mo. På Irjasgården 
bodde två släkter, men de kunde ta 
samma namn. Vad som däremot är 
svårförståeligt är att Mogården fick/
tog samma namn. Jag har gått till-
baka i kyrkböckerna till början av 
1700-talet utan att hitta något släkt-
skap. Mathias Rösler, förvaltaren 
på Rickuls gods, tillhörde den ena 
släkten på Irjasgården. Han måste 

ha haft ett ord med i laget vid namn-
givningen, men på vilket sätt?

Ett antal likalydande familje-
namn tilldelades gårdar under två 
eller flera gods. Exempelvis fanns 
Blomberg i byarna Gutanäs, Öster-
by, Pasklep och Höbring, Österman 
(i olika former) i Pasklep, Österby 
och Spithamn och Kuinberg/Koin-
berg i Enby och Roslep. Eftersom 
jag inte har hittat några uppgifter i 
kyrkböckerna som tyder på släkt-
skap över godsgränserna var det 
antagligen så att kyrkorådet inte tog 
så allvarligt på sin uppgift att kon-
trollera att likalydande namn inte 
förekom i socknen.
Modernisering av namnen
Den stora användningen av famil-
jenamnen var i kyrkböckerna, där 
de i Nuckö församling började an-
vändas 1836 (för Odensholm redan 
1835). Redan där kan man se att 
stavningen av en del namn avviker 
från den ursprungliga. Under årens 
lopp fram till de sista tillgängliga 
kyrkböckerna från 1920-talet fort-
sätter en utveckling i riktning mot 
högsvensk stavning. Detta hade 
säkert att göra med att kunskapen 
i högsvenska genom skolorna blev 
mer allmän bland befolkningen. 
Exempelvis blev lihn lind, luhn 
blev lund, sond blev sand och dihr 
blev dyr. Det blev också vanligt att 
ersätta w med enkelt v. 

Ett par namn fick ändrad inne-
börd: Ammon blev Aman och Ahl-
luhn (”Al-lund”) blev Alun.

Att stavningen bland befolk-
ningen inte var normerad kan man 
se av den högst varierande stav-
ningen på gravstenar och kors på 
kyrkogårdarna.

En uppfattning om den stavning 
av namnen som gällde på 1940-ta-
let får man av förteckningen i boken 
”Estlandssvenskarnas flykt över 
Östersjön”.
En förteckning över gårdarna 
och familjenamnen i Nuckö sock-
en 1835 kan hämtas från www.
rnhf.se/arkiv/artiklar/familje-
namn_1835_1.pdf
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Den 8 april firade Nuckö kommun 
25 år. Man hade bjudit in många 
kommuninnevånare, alla byombud 
och även vår förening. Jag reste 
över och representerade föreningen 
samt också i egenskap av byombud 
för Höbring. Förutom mig var by-
ombudet för Norrby, Raul Targa-
maa, och byombudet för Spithamn, 
Birgit Eldh, närvarande. Det var 
cirka 150 personer som tackat ja till 
inbjudan och vi delade bord med 
några representanter för Nuckös 
vänkommun i Finland, Kronoby. 
Efter en välkomstdrink visades en 
film som en av kommuninnevåna-
rna, Marika Adman, gjort. En re-
klamfilm för Nuckö kan man säga 
med hennes berättelse om varför 
hon flyttade till Nuckö. 

Kommundirektör Triin Lepp 
höll ett välkomsttal och efter detta 
kallades nyblivna föräldrar upp på 
scenen. Det var ett välkomnande av 
barn som fötts under 2015-2016. En 
bukett av små gulliga spädbarn med 

sina stolta föräldrar. De fick ta emot 
en blomma samt ett minne av da-
gen. Vad det var kunde jag inte se.

Därpå följde flera tal; landshöv-
ding Neeme Suur talade liksom 
biskop Tiit Salumäe, Nõvas kom-
mundirektör Deiw Rahumägi och 
Lääne-Nigulas kommundirektör 
Mikk Lõhmus. Efter alla tal fick vi 
lyssna på en barnkör, ”Sångstudion 
Oma lapsed”, som frejdigt sjöng 
några sånger, Nuckö folkdanslag 
dansade och så fick vi se en moder-
nare dans av dansgruppen ”Black 
coffee”.

Triin Lepp delade så ut 27 tack-
brev till olika personer som gjort 
något speciellt i kommunen. För-
eningen fick ta emot ett tackbrev 
för att vi varje år delar ut pengar 
till hjälpbehövande yngre personer 
i kommunen. Raul Targamaa fick 
ett för att han fungerar som kontakt 
mellan kommunen och våra med-
lemmar, Göte Brunberg fick också 
ta emot ett tackbrev för sin bok om 

Roslep som han skrivit på båda 
språken. 

Efter alla officiella punkter var 
det dags för förtäring och ytterli-
gare underhållning från scenen. Två 
herrar spelade och sjöng medan vi 
mumsade i oss fina snittar och an-
nat gott. 

Nuckö kommun firade 25 år
Ingegerd Lindström

Den större delen av de estlands-
svenskar som ankom till Sverige 
under andra världskriget slussades 
efter lägervistelse ut till arbetsplat-
ser, de flesta på landsbygden. För 
att undersöka hur de hade anpassat 
sig till den nya livssituationen gav 
Arbetsmarknadsstyrelsen estlands-
svensken Karl Boman i uppgift att 
under vinterhalvåret 1944/45 göra 
hembesök hos sina landsmän. Bo-
man, med anor från Gambyn, hade 
varit bosatt i Reval och hade arbetat 
som tjänsteman på inrikesdeparte-
mentet.

Vid hembesöken fyllde Boman  
i en blankett som innehöll en 
mängd olika uppgifter om familjen 
eller den enskilda personen: namn, 
ålder, hemort i Estland, nära anhö-

riga, bostadsorten, hurdan bosta-
den var, vem som var arbetsgivare, 
vad man hade för arbetsuppgift och 
vad man hade i lön. Man fick också 
ge ett omdöme om arbetet och läm-
na önskemål.

I tillägg till blanketterna skrev 
Boman sammanfattande rapporter 
från resor till olika distrikt i landet. 
I dem beskrev han situationen för 
estlandssvenskarna som kollektiv, 
men han tog även upp de problem 
som enskilda personer och familjer 
hade.

En närmare beskrivning av Karl 
Bomans arbete ges av professor Gö-
ran Hoppe i artikeln ”Dokumenta-
tion kring estlandssvenskarnas första 
tid i Sverige” i Kustbon nr 2 2016.

Blanketterna och reserapporter-

na finns bevarade i ”Elmar Nymans 
samling av estlandssvenskt materi-
al” på Riksarkivet i Stockholm. Det 
fyller tre arkivpärmar.
Studera materielet
Om du är intresserad av att få tag 
i uppgifter om din egen, eller dina 
föräldrars, livssituation under den 
första tiden efter ankomsten till 
Sverige kan du studera materialet 
på Riksarkivet från den 1 okto-
ber 2016, då läseavdelningen åter 
öppnar efter ombyggnad (fram till 
dess kan det beställas för studier på 
Krigsarkivet). 

Dessutom kommer Göran Hop-
pe att göra materialet tillgängligt i 
kopieform i SOV:s lokal på Roslags-
gatan 57, där det kan studeras under 
lokalens öppettid.

Dokumentation av den första tiden i Sverige
Göte Brunberg

Workshop
Vill du lära dig att tova ull?

I så fall är du välkommen till 
Aibolands museum  

den 18 juli klockan 10.00. 

Vi får lära oss hur man tovar 
av Anu Raagmaa och  

Ene Smõslova.

Pris: 10 €

Anmälan till Ingegerd Lind-
ström, tfn +372 53 92 46 04, 

eller e-post  
kokkas@telia.com
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Under en vecka från mitten av juni 
i år kommer det att äga rum en 
mindre  utgrävning av ett par förmo-
dade gravar i vad vi antar är ett stör-
re gravfält från järnåldern i Rickull-
området (preliminärt från perioden 
4-800 e.Kr.).  Utgrävningen leds 
av professor Anders Kaliff, Insti-
tutionen för arkeologi och antikens 
kultur och samhällsliv vid Upp-
sala universitet, med hjälp av några 
medarbetare. Förhoppningen är att 
kunna datera gravarna och deras ur-
sprung med hjälp av kolrester och 
eventuella bevarade föremål. Som 
de flesta nordiska järnåldersgravar 
rör det sig sannolikt om brandgra-
var, där de döda bränts och sedan 
täckts med en mindre hög. 

Gravfältet, som det gäller, iden-
tifierades för ett decennium sedan 
av Dr Kristin Ilves från Estland, 
som senare disputerat i Uppsala på 
en arkeologisk avhandling om land-
ningsplatser för båtar och fartyg i 
Västestland, bland annat i Nuckö. 
Kristin Ilves var som student i Tartu 
med vid utgrävningarna i nucköbyn 
Enby runt senaste sekelskiftet, inom 
ramen för ett forskningsprojekt som 
jag då ledde. 

Få fornminnesinventeringar
Det är mycket klent med fornmin-
nesinventeringen i Estland, inte 
minst i svenskbygderna. Den inven-
tering som finns gjordes på 1930-ta-
let då den estniska chauvi-nismen 
var som starkast och man inte ville 
få fram belägg för en annan histo-
risk utveckling än den då etable-
rade. Vidare var arkeologin ännu 
mycket outvecklad och de metoder 
som användes ytterst primitiva. 

Den typ av systematisk forn-
minnesinventering i Riksantikva-
rieämbetets regi, som genomförts i 
flera omgångar i Sverige, senast på 
1970-och 80-talen, med utnyttjande 
av flygbilder och storskaliga kartor, 
noggranna fältinventeringar och 
sammanställningar, lyser helt med 

sin frånvaro. 
Sammantaget gör detta att man 

vet mycket litet om vad som döljer 
sig i marken och vad man kan utröna 
genom eventuella undersökningar. 
På samma sätt vet man ytterst litet 
om den del av den historiska utveck-
lingen som ligger före den period 
där den skriftliga dokumentationen 
blir någorlunda rikhaltig. Eftersom 
just svenskbygderna i Estland är 
sämst inventerade, visar en karta 
över de fornminnen som är registre-
rade att det finns ytterst få sådana i 
svenskbygderna och dokumentatio-
nen är ofta oklar, t.ex. den ”boplats 
från 1100-talet” som är registrerad 
vid Ingby, strax söder om Nuckö 
nuvarande kommungräns, och som 
snarast ger intryck av relativt sen-
tida odlingsröse. Slutsatsen om man 
betraktar denna karta kunde vara att 
bygderna varit obebodda eller ytterst 
glest befolkade före högmedeltiden. 

Det är dock möjligt att en ordent-
lig fornminnesinventering skulle ge 
en annan bild; i dagarna kunde man 
t.ex. läsa i lokaltidningen Lääne Elu 

att en estnisk arkeologidoktorand, 
genom att följa strandvallen från 
Litorinahavets (6000-1000 f. Kr.) 
högsta kustlinje, hade funnit inte 
mindre än 40 strandnära stenålders-
boplatser i Läänemaa, tidigare var 
endast fyra sådana kända. 
Viktiga bidrag
Anders Kaliff och jag har sedan 
sent 1990-tal försökt att klarlägga 
den estlandssvenska bosättnings-
historien i Läänemaa, framför allt 
genom utgrävningen i Enby som 
dåvarande doktoranden Felicia 
Markus med flera utförde. Kristin 
Ilves avhandling ger också viktiga 
bidrag till denna och genom fort-
satta arkeologiska undersökningar 
tror vi att det finns möjlighet att få 
betydligt större klarhet än vad tidi-
gare skriftlig forskning, baserad på 
ett fåtal medeltida dokument, givit. 
Vi kommer att publicera en skrift 
om kunskapsläget inom något år. 

Göran Hoppe är professor eme-
ritus i kulturgeografi vid Uppsala 
universitet

Planerad arkeologisk utgrävning i Rickull
Göran Hoppe

Aibolands museum 2016
30 juni kl. 12.00 Invigning av utställningen om Rågöarna.
16 juli  Sjökulturdag.
20-22 juli Talko på Runö museum och Korsgården. 
13 augusti kl. 12.00 Temadag för rökt fisk – Flundra.
20 augusti Hantverksdag med Stundars museum  
 från Finland.

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

12
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Sedan några år tillbaka har Kultur-
rådet bytt namn till ”Estlands-
svenskarnas Kulturförvaltning” vil-
ket säger mer vad det handlar om. 
Den 4-6 november i år blir det åter 
ett val till Kulturförvaltningen. Det 
är viktigt att så många som möj-
ligt verkligen röstar! Om röstdel-
tagandet blir under 50 procent  vid 
de registrerade på två av varandra 
följande val, så kommer vi inte att 
få fullfölja ett val och då kan inte 
Kulturförvaltningen fungera längre. 
Så ni som är registrerade - utnyttja 
er rätt att rösta!
Nyval i november 2016
Hur blir man registrerad i Mino-
ritetslängden?
För att man ska kunna ställa upp 
som kandidat till Estlandssvenskar-
nas Kulturförvaltning och för att 
man ska kunna rösta i valet till 
Kultur förvaltningen måste man 
vara registrerad i Minoritetsläng-
den. 
Minoritetslängden omfattar hu-
vudsakligen tre kategorier av 
personer:
1. Estniska medborgare med est-
landssvenska rötter och estniska 

medborgare som vill identifiera sig 
som estlandssvenskar boende i Est-
land.
2. Personer födda i Estland med 
estlandssvenska rötter men boende 
utomlands (t.ex. Sverige). Dessa 
personer innehar estniskt medbor-
garskap genom födseln och behö-
ver aktivera sitt estniska medbor-
garskap, det vill säga ta ut estniskt 
pass. Under valet 2016 är Kultur-
ministeriets ståndpunkt att de som 
är i Minoritetslängden men inte har 
aktiverat sitt estniska medborgar-
skap, inte kan rösta i år. Men nästa 
gång kan man rösta. Information 
om och listan på dem som kan ak-
tivera sitt estniska medborgarskap 
finns på SOV i Sverige och på Est-
landssvenskarnas Kulturförvalt-
ning i Estland.
Enligt informationen från Estnis-
ka ambassaden sker ansökan om 
medborgarskap på följande sätt:
a. Först ska du styrka din härstam-
ning. En vuxen person uppvisar sitt 
(svenska) pass och födelsebevis 
som anger vilka hans/hennes för-
äldrar är.
b. Personbevisen ska vara avfattade 

på estniska, ryska eller engelska 
och bestyrkta. I Sverige kan person-
bevis erhållas på engelska och för 
bestyrkande finns apostille från no-
tarius publicus. Vi rekommenderar 
alltid att ta ett personbevis med så 
många uppgifter som möjligt.

T.ex.: Om du är estlandssvensk 
på mors sida vore det bra om detta 
födelsebevis, om möjligt, innehål-
ler mors flicknamn. 
c. Om mor eller far inte var estlands-
svensk, utan det var far/morföräld-
rar, måste man uppvisa mors eller 
faderns födelsebevis (på estniska, 
ryska eller engelska, bestyrkt) som 
anger vilka hans/hennes (faderns/
moderns) föräldrar är.

Om du har frågor, kontakta för-
eningen, info@rnhf.se eller Est-
landssvenskarnas Kulturförvaltning 
www.eestirootslane.ee

3. Personer födda utomlands med 
estlandssvenska rötter (t.ex. i Sve-
rige). Dessa personer måste ansöka 
om estniskt pass. Ett estniskt pass 
kan utfärdas på Estniska ambassa-
den i Stockholm men även i Hap-
sal på emigrationsbyrån som ligger 
mitt emot torget i Hapsal. 

Val till Kulturförvaltningen
Ingegerd Lindström

Estlandssvenskarnas Sång- och 
 Dansfest

Lördag 2 juli

Biskopsborgen i Hapsal

Kl 11-11.30 Bön för sång- och dansfesten i Hapsals domkyrka
Kl 12-13.00 Procession, öppnande av sång- och dansfesten
Kl 13-15.00 Sång- och dansfest, sångfest
Kl 15-16.00 Picknik paus
Kl 16-18.00 Sång- och dansfest, dansfest
Kl 19-20.00 Konsert med manskörerna i Hapsals domkyrka

Dragspelskonsert vid 
Kursalen i Hapsal

Fredagen den 1 juli  
klockan 19.00
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Välkomna!

Lördagen den 9 juli
13.00 Strandfest på Ölbäckstranden. Ta med 
något att äta och dricka samt ett glatt humör!

19.00 Konsert i Rosleps kapell. Härrameeste 
Ansambli (Gentlemännens ensemble). Fyra her-
rar som spelar violin, cello, fiol och flöjt. (Inte vårt 
arrangemang). Gratis inträde men lämna gärna 
en slant innan ni går hem!

Söndagen den 10 juli
14.00 Gudstjänst i Rosleps kapell. Musik av 
Reinaru Vennaden; Daniel, Joel och Samuel Rei-
naru.

14.00 Strandfest för ungdomar på Ölbäck-
stranden.

18.00 Gemensam middag på Roosta. Anmä-
lan sker genom att sätta in 200 kronor på fören-
ingens konto 55 68 81-1. Barn under 6 år gratis. 
Barn 6-12 år betalar 100 kronor. Senaste anmäl-
ningsdag 23 juni.

Måndagen den 11 juli
09.30 Vandring med Erik Johansson. Ingen 
anmälan. Samling vid parkeringen vid Roosta.

Tisdag-onsdag 12-13 juli
Resa till Ösel. Fullbokad.

Torsdagen den 14 juli
14.00 Stadsvandring i Hapsal. Då flera har ut-
tryckt önskemål om en repris på vandringen med 
guide i Hapsal gör vi om den i år. Samling på 
biskopsborgens gård.

Fredagen den 15 juli
09.30 Boule-turnering i Linnamäe. Anmäl lag 
till Raul Targamaa, på tfn +372 58 64 20 11.
Deltagaravgift: 2 euro/person. Ta med något att 
äta och dricka då det brukar dra ut på tiden!

Hemvändarveckan 2016
Årets Hemvändarvecka innehåller en hel del aktiviteter, liksom tidigare år.

Vi startar som vanligt med strandfesten på lördagen. Vi hoppas på ett minst lika stort delta-
gande i år som tidigare år. 
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Hör gärna av er till VKS för frågor via mejl på info@vastrakustensskogsagare.se. 
Hemsidan www.vastrakustensskogsagare.se har mer information och kontaktuppgifter.Kontakta oss!

Vid årsmötet för Västra Kustens 
Skogsägare i slutet av april berät-
tade vi hur föreningen fortsätter 
att arbeta som en underavdelning 
till Läänemaa Metsaühistu (LM).  
Alltmer av frågorna från våra med-
lemmar går nu direkt till LM. Det 
är precis en sådan utveckling vi i 
styrelsen vill se, eftersom det är ett 
kvitto på att LM sköter medlems-
kontakterna bra. 

Vi beslutade därför vid årsmötet 
att under 2016 tillsammans med LM 
utreda ytterligare hur den långsikti-
ga lösningen ska se ut för kommu-
nikationen mellan våra medlemmar 
och den estniska verksamheten. Vi 
ska då också se närmare på vilken 
typ av stöd som behövs här i Sve-
rige i framtiden. Om verksamheten 
i Estland utvecklas väl så minskar 
ju behovet av stöd här. 

I dag har vi ganska täta kontak-
ter och bra insyn i hur LM utveck-
las tack vare att styrelseledamoten 
Carl-Axel Adelman ofta besöker 
deras kontor i Hapsal, där LM idag 
har fyra heltidsanställda. Detta ser 
vi som mycket värdefullt och vik-
tigt för samarbetet framöver också. 
Men som medlemmar kan ni räkna 
med att styrelsen under året kom-
mer att rådfråga er om den framtida 
organiseringen och kommunikatio-
nen.
Mikk Link på årsmötet
Vid vårt årsmöte var som vanligt 
Mikk Link från LM med för att be-
rätta om verksamheten och svara på 
frågor från våra medlemmar. 

Mycket av informationen gällde 
den utökade samverkan som ska 
ske mellan de ganska små estniska 
skogsägarföreningarna. Man ingår 
nu i ett gemensamt nätverk under 
namnet Metsaühistu, med tillägg för 
det län eller den region man verkar 
inom.  Den gemensamma hemsidan 
finns nu på följande adress http://

www.eramets.ee/metsauhistud/, 
där man kan välja att läsa på eng-
elska om man känner sig lite ovan 
vid estniskan. Efterhand ska också 
svenska texter komma i några delar. 

När det gäller aktiviteter så be-
rättade Mikk  Link att efterfrågan 
på avverkningsrätter i Läänemaa 
fortfarande är svag. Prisnivån håller 
sig bra för sågtimmer men är rela-
tivt låg för massaved och energi-
ved. Detta innebär att priserna kan 
variera väldigt mycket beroende på 
hur skogen ser ut, från 5-6 euro per 
m3 i de klenaste skogarna till 25-35 
euro per m3 i grova skogar med bra 
kvalitet.

LM representerar också vissa 
medlemmar hos Notarius Publicus 
vid försäljning av skogsmark via 
auktion. Priserna varierar vanligtvis 
från 1 500-2 000 euro per ha för lite 
sämre skogar till 5 000-6 000 euro 
per ha för de bästa.

Mikk Link berättade också att 
man förra året sökte bidrag till alla 
medlemmar som har restriktioner 

för skogsbruket på grund av Natura 
2000. Han menade dock att det är 
svårt med uppföljningen eftersom 
myndigheterna betalar ut bidragen 
direkt till skogsägarnas konton utan 
andra besked.

Med särskild glädje berättade 
Mikk Link att en av medarbetarna 
i LM, Jarro Mihkelson, vunnit det 
estniska mästerskapet i motorsåg-
ning. I detta ingår flera moment, 
men imponerande att höra var att 
Jarro lyckats byta sågkedja på 11 
sekunder! Vi vill dock från styrel-
sens sida, trots den spännande ut-
maningen, avråda medlemmarna 
från att försöka slå detta.
Hur kommer hyggena att växa?
Säkert har flera av er nu under våren 
fått plantor satta av LM. Vi önskar 
er en skön sommar, men titta gär-
na till plantorna någon gång. Kom 
ihåg att vegetationen inte får bli så 
hög och kraftig att den täcker plan-
torna. Kontakta då LM för en gräs-
rensning till hösten. Lycka till med 
skogsbrukandet! 

Fortsatt utveckling för skogsägarna
            Bengt Brunberg

Ta er gärna en tur på hygget i sommar och titta till plantorna – den nya 
skogen. Foto: Bengt Brunberg
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Familjedag
lördagen den 6 augusti

i Stendörrens naturreservat 
Naturreservatet ligger i Trosas södra skärgård och kan nås på cirka en timme från Södertälje.  

Vi samlas klockan 11 på reservatets parkering för att sedan gemensamt utforska reservatet.

Vi har klädsel för en dag utomhus, och tar med oss egen matsäck. 

I reservatet finns bland annat naturstig för barn, samt ett Naturrum att studera. 

Aktiviteterna kommer att vara spontana och planeras på plats efter deltagarnas önskemål.

Ta även gärna med er lämplig lekutrustning för aktivitet utomhus.

Ingen anmälan behövs. 

Eventuella frågor besvaras av Svea och Erik, tfn 070 538 15 51, 070 658 25 08.

Detta händer i Hapsal 
i sommar

Juni
11–12 Hapsals Domkyrka
Cyrillus Kreeks musikdagar (Nargenfes-
tivalen 2016)

Juli
6–10 Hapsals Domkyrka 
Festival med musik från förr
15–17 Hapsal, biskopsborgen 
American beauty car show
Baltikums största utställning av amerikanska bi-
lar.

Augusti
5–6 Hapsal, biskopsborgens gård 
Bluesfestival ”Augustiblues”
13 Gamla staden i Hapsal 
En smakfull promenad, där man kan testa 
olika maträtter
13 Hapsal
Dragspels- och ackordionfestival ”Ran-
nalõõts”
19–21 Hapsal
Vita damens dagar
Hantverksmarknad i gamla staden 
samt teatern Valge Daam 

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

Handdukar och förkläden 
Föreningen har låtit 
trycka förkläden 
med samma motiv 
som på handdukar-
na. 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
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Färjetrafik Stockholm-Tallinn
M/S Romantica och M/S Victoria går alterne-
rande varje dag från Stockholm (Värtaham-
nen) och Tallinn.

Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 17.30 - Mariehamn 00.50

Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.00
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50

Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.15

Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 21 40

Avtalsnumret 4799 skall anges.

För biljettpriser och annan information, se
www.tallinksilja.com/sv

Färjelinjen 
Kapellskär – Paldiski

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Ka-
pellskär och Paldiski. 

Avgångstider från Kapellskär:
Måndag - Onsdag  kl 12.00 
 ankomst Paldiski kl 21.30
Torsdag kl 22.30 
 ankomst Paldiski fredag kl 9.00
Fredag ej avgång
Lördag - söndag kl 12.00 
 ankomst Paldiski kl 21.30 

Avgångstider från Paldiski:
Måndag-onsdag kl 23.55  
 ankomst Kapellskär kl 9.30
Torsdag ej avgång
Fredag - söndag kl 23.55
ankomst Kapellskär  kl 9.30
 (Lördag 9.45)

Boka med e-post pax@dfds.com. Telefonbok-
ning, tfn 0454-336 80 mån-fred 8-16.30

Föreningen har ingen rabatt på resa detta år.

 Ordbok för rickulmålet
med formlära för nuckösvenska
Nu finns den 
till salu, boken 
med cirka 4 200 
dialekt ord 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 order@rnhf.se eller till 
Maja Granberg  på tfn 0159-310 54

NYTT


