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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Nu när årsmötet är avklarat börjar
ett nytt arbetsår för styrelsen.
Det här året kommer nog att
präglas av arbetet med vår nya
Hembygdsgård. Det ska bli väldigt
spännande att se vad det blir av
den. Utvändigt behövs inte göras
så mycket med byggnaderna, men
inomhus skall vi inreda och få det
hemtrevligt. I år kanske vi inte kommer att hinna med att ha så mycket
aktiviteter där, men nästa sommar
borde vi ha mer klart för oss vad vi
kan göra med gården. Just nu vet
vi vad vi vill skall hända med den.
Vi vill ha den som en träffpunkt för
medlemmarna på somrarna i Estland. Vi vill ordna ett bibliotek där
man kan byta och låna böcker på
sommaren. Vi vill på sikt använda
den för att hyra ut till våra medlemmar. Ofta kan det vara svårt att få
boende under vår Hemvändarvecka
så det kan bli ett bra alternativ att bo
på gården.
Under vår Hemvändarvecka
kommer alla som vill få möjlighet
att titta på gården. Vi har öppet hus
fredagen den 14 juli. Passa på och
bekanta dig med gården.
I slutet av maj kommer vi att
skriva under gåvoavtalet hos notarie i Hapsal.
Lokalen på Roslagsgatan
Nu är det klart med lokalen på
Roslagsgatan. SOV har skrivit kontrakt med Estniska Huset i Stockholm. Från och med i höst kommer
all estlandssvensk verksamhet att
flyttas dit. Den 28 april skrev Lars
Rönnberg och John-Evert Hamberg
från SOV och styrelsen för Eesti
Maja på ett femårigt hyreskontrakt,
som kan förlängas tre år. Lokalen är
betydligt mindre än den på Roslags
gatan. Avtalet gäller två rum om
totalt cirka 40 kvadratmeter och
ett gemensamt utrymme med kokskåp, som vi ska dela med de övriga föreningarna. Hela SOV:s arkiv
kanske inte får plats i lokalen men

de har fått löfte om en källarlokal
och övrigt arkivmaterial kan behöva förvaras på annan plats. Trots
att lokalytan blir mycket mindre så
känns det som ett väldigt bra alternativ. Dels ligger lokalen mycket
bra till, nära till tunnelbana och tåg
och buss 50 går nästan ända fram.
För de som inte vet var Estniska
Huset ligger så är det på Wallin
gatan 34. I samma hus ligger Scalateatern. SOV:s lokal kommer att
finnas på 5:e våningen. Som tur är
finns det hiss i huset.
SOV hoppas att alla övriga Hembygdsföreningar följer med till Wallingatan och för vår förenings del så
är det självklart att vi skall följa med
och inte skaffa något annat.
Rosleps kapell
Som ni såg i förra numret av Medlemsbladet så är det 10 år sedan det
nyuppbyggda kapellet invigdes och
vi började träffas där. Så här stod
det i Medlemsbladet nr 3 2007:
”På söndag eftermiddag kom
närmare 70 personer till Rosleps
kapell för att först lyssna till Göte
Brunberg som berättade om kapellets historia och sedan delta i en
gudstjänst. Men innan dess hälsade
vår ordförande Sture Koinberg alla
välkomna och han uttryckte också
sin glädje över att det var så många
där.
Han talade också om glädjen
över att se kapellet återuppbyggt
igen, det kapell som alla förfäder
hade besökt i både glädje och sorg.”
Sedan dess har föreningen firat
gudstjänst där varje sommar och således firar vi ett sorts jubileum i år.
Det är alltså 10 år som vi har haft
traditionen att mötas i kyrkan för
gudstjänst, musikupplevelser och
utdelande av stipendier. Det har varit många besökare under åren och
vi hoppas att det fortsätter att komma många till gudstjänsten.
I år blir det en musikgudstjänst
med barn- och ungdomskören Do

3

Re Mi från Hapsal. De är mycket
duktiga sångare och var med på
minnesceremonien vid Aibolands
museum då man invigde ett minnes
skepp, som skulle påminna om estlandssvenskarnas flykt över Östersjön 1944.
En person som har betytt mycket
för våra gudstjänster i kapellet är
Tiiu Tulvik, kyrkofullmäktiges ordförande i Sankta Katarinas församling. Utan henne hade vi aldrig fått
alla dessa musikupplevelser, hon
har planerat hela gudstjänsterna,
kontaktat musiker och ordnat allt
praktiskt. En klippa att luta sig mot!
Ett stort tack till Tiiu! Dessutom
ett stort tack till hennes medsystrar
i Nuckö kvinnoensemble! De har
medverkat i ett stort antal gudstjänster och för detta fick de också
Mats Ekmans stipendium för några
år sedan.
Under alla år har också föreningen bjudit på kyrkkaffe efteråt
och så blir det även i år.
Aibolands museum
I år firar även Aibolands museum
ett jubileum, då det är 25 år sedan
museet startade. Det är även 20 år
sedan ”Torsdagstanterna” startade
sin verksamhet på museet. I höst
kommer de att fira detta på något
sätt. Samtidigt planerar man att presentera den estniska utgåvan av boken ”En bok om Estlands svenskar,
del 4” på museet och svenska ambassaden.
Föreningen 25 år
Vi firar också 25 år i år. På vilket
sätt vi kommer att fira det kommer
styrelsen att besluta på sitt sista styrelsemöte före sommaren och vi
återkommer i nästa nummer med
detta.
Vi ses under Hemvändarveckan!

Trevlig
sommar!

Nyheter från Läänemaa och Nuckö kommun
Göte Brunberg

i Helsingfors och i delfinariet på
Nidahalvön i Litauen, men inga i
Estland.
I husets mitt skall ligga ett 15
meter högt akvarium som går genom alla tre våningarna. Akvariet
skall bestå av flera delar. I en bassäng skall hajar och rockor simma
omkring och i en annan sjölejon.
Enligt planerna skall centrumet
öppna sina portar år 2019. Man räknar med att det skall sysselsätta 29
personer. Antalet besökare per år
beräknas till 100 000. Det skall gå
bussar flera gånger per dag till Derhamn från Tallinn och Hapsal.
I en artikel i det följande numret
av Lääne Elu står att åtta estniska
djurskyddsorganisationer har sänt
ett brev till EAS, där man kräver att
fonden skall avstå från att stöda projektet. Man anser att djuren inte får
leva i sin naturliga miljö. Dessutom
kommer det 2018 en ändring av den
djurskyddslag, som förbjuder förevisning av ett antal djur. Man ifrågasätter också om projektet passar
in i marknadsföringen av Estland
som ett naturvänligt och innovativt
land. EAS kommer att behandla
skrivelsen från organisationerna
och därefter besluta i frågan.
Den gällande detaljplanen för
Derhamn tillåter att vattencentrumet och hotellet byggs. Enligt
kommunens ansvariga i markfrågor
borde de sommarstugeägare som
nu klagar ha studerat detaljplanen
innan de köpte sina tomter.

Förvaltningsreformen
Estlands regering utfärdade den 26
januari 2017 den bestämmelse enligt vilken kommunerna Kullamaa,
Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi
och Nõva slås ihop och bildar en
ny så kallad lokal förvaltningsenhet, Lääne-Nigula kommun, med
kommuncentrumet i Taebla. Bestämmelsen träder i kraft den dag
då resultatet av lokalvalet den 15
oktober kungörs.
Byn Rehemäe med 47 invånare,
som nu tillhör Nissi kommun, skall
ingå i den nya storkommunen. Detta har förberetts genom att byn redan har förts över till Lääne-Nigula.
Storkommunen får därmed 7 264
invånare och en yta av 1 438,6 km2.
Till regeringsbestämmelsen hör
ett så kallat förklaringsbrev som
närmare beskriver ihopslagningen.
Där finns en noggrann genomgång
av hela den process som föregick
överenskommelsen. Man redogör
också för vilka fördelar och utvecklingsmöjligheter som ihopslagningen erbjuder, som vanligt i sådana
här sammanhang med lite av ”den
ljusnande framtid är vår”.
Noarootsi och Kullamaa blir
delkommuner i den nya kommunen
(senare har även Martna ansökt om

detta). I delkommunens uppgifter
och åtaganden ingår mycket av det
som idag ligger på kommunen, som
socialhjälp, utbildning, mark- och
byggnadsfrågor, kultur, sport och
fritid och avfallshantering.
En delkommun styrs på i princip
samma sätt som en kommun, med
delkommunfullmäktige, delkommunstyrelse och delkommundirektör. Delkommunen har, för att kunna fullgöra sina uppgifter, en egen
budgetpost i kommunens budget.
Delkommunfullmäktige skall
ha 7-11 medlemmar. Det sker inget
eget val dit utan sammansättningen
styrs – på ett rätt komplicerat sätt –
av resultatet av kommunalvalet.
”Vattencentrum” i Derhamn
I Lääne Elu den 18 mars fanns en
stort uppslagen artikel med rubriken
”I Derhamn skall resa sig ett stort
vattencentrum”. I artikeln beskrivs
att ägaren till Derhamns hamn,
Mart Vahtel, planerar att bygga ett
”vattencentrum” med namnet Meritäht (Sjöstjärnan) på Derhamnstranden, i riktning mot Spithamn
udden. Kostnaden beräknas till 5,5
miljoner euro, varav strukturfonden
EAS, som fördelar EU-pengar, skall
bidra med 2,25 miljoner euro. Utanför projektet finns planer på ett hotell på stranden väster om hamnen.
I Meritäht skall finnas vattencentrum, akvarium, äventyrspark,
vetenskapscentrum och annat. Liknande anläggningar finns i vattenparken Livu i Lettland, i Sealife

Lääne-Nigula kommun.

Det planerade vattencentrumet i Derhamn.
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Bild: Lääne Elu

Hemvändarveckan 2017

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

Lördagen 8 juli
13.00 Strandfest på Ölbäckstranden. Ta med
något att äta och dricka och ditt bästa humör!

Söndag 9 juli
14.00 Musikgudstjänst. Medverkar gör barnoch ungdomskören Do Re Mi från Hapsal. Efter
gudstjänsten bjuder vi på kyrkkaffe.
18.00 Gemensam middag på Roosta.
Anmälan till middagen sker genom att sätta in 220
SEK på föreningens PlusGirokonto 55 68 81-1
senast den 28 juni. Barn halva priset.

Måndag 10 juli
Utflykt till Lilla och Stora Rågö. Pris 64,50 €/
person. I priset ingår båtresa, båtfärd, transport
på traktorkärra runt både Lilla och Stora Rågö,
svensktalande guide samt lunch; en kötträtt med
kaffe och kaka efteråt.

Ingen anmälan behövs. Kom och hjälp till att göra
utemöbler till vår Hembygdsgård!

Anmälan till Ingegerd Lindström på tfn 07073 55 312 eller +372 53 92 46 04 eller på e-postadress kokkas@telia.com
OBS! Endast 3 platser kvar!

Torsdag 13 juli

Tisdag 11 juli

Fredag 14 juli

Boule-turnering. Anmälan av lag görs till Raul
Targamaa på tfn +372 53 65 63 51. Pris 3 €/person.

09.00 Vandring med Erik Johansson. Samling
vid affären i Nõva.

13. 00 Öppet hus på Mickogården i Birkas.
Från klockan 13.00 till 17.00.

Onsdag 12 juli

Lördag 15 juli

11.00 Workshop i tovning på Aibolands museum. Pris 20 €.

Svenskdagen i Padise kloster. Arrangemang
av Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning. Se annons på sidan 15.

10.00 Snickarworkshop på Kokkasgården.

Välkomna!

Höstmöte i Eskilstuna

Välkomna på höstmöte i Eskilstuna lördagen den 14 oktober.
Lokal: Clarion Hotell Bolinder Munktell
Tid: Mötet börjar klockan 13 men vi öppnar portarna redan klockan 12.
Programmet är inte helt klart ännu men det blir bland annat information från sommarens aktiviteter.
Mer information kommer i septembernumret av Medlemsbladet.
Boka in den 14 oktober redan nu. Välkomna!
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Estland EU-ordförande
Estland tar över EU:s ordförandeskap den 1 juli för sex månader.
Enligt det ursprungliga schemat
skulle Storbritannien stå för ordförandeskapet under perioden, men
i och med Brexit har schemat tidigarelagts för alla länder. Financial
Times skriver att Estland och president Kersti Kaljulaid kan ses som
garanter för att hålla ihop EU i motsats till Ungern och Polen.
Republiken Estland 1918-2018
Förberedelserna att fira Republiken Estlands hundraårsdag pågår
för fullt. Premiärminister Jüri Ratas inledde firandet med ett besök i
S:t Petersburg, bland annat hos den
estniska församlingen. Det var just i
S:t Petersburg som tiotusentals där
bosatta ester 1917 krävde självständighet för Estland.
Nordica – luft under vingarna
Estlands flygbolag Nordica, som
samägs med polska LOT, har fått
luft under vingarna. Bolaget kommer under en sexårsperiod att ansvara för regionala flygningar på
uppdrag för SAS med fyra flygplan
av modellen ATR72. Liknande upplägg finns med LOT, varvid Nordicas flygplan och besättningar flyger
till ett antal destinationer från Warszawa. I augusti öppnas en förbindelse med sex flygningar i veckan
mellan Tallinn och Göteborg. Till
Stockholm flyger bolaget upp till
fyra gånger dagligen.
Oförändrat stöd
President Trumps ambivalenta hållning gentemot Ryssland har ställt
många i Estland undrande till stödet
från USA. Under ett besök i USA

under våren fick Estlands försvarsminister Margus Tsahkna garantier
från amerikanskt håll att USA inte
ändrat sitt stöd till Estland. I april
gjorde två av USA:s absolut modernaste attackflygplan av typen F35
nedslag på flygbasen Ämari, vilket
politiska kommentatorer såg som
en politisk gest. Planen kom mer eller mindre direkt från USA via Storbritannien och typen har aldrig tidigare varit i något europeiskt land.
Talmannen för USA:s representanthus, Paul Ryan, bekräftade under ett
besök i Tallinn USA:s fulla stöd för
Estland. Från amerikanskt håll lyfts
Estland ofta fram som bäst i klassen för att man betalar två procent
av BNP till försvaret som ett av få
länder.
USA, Storbritannien, Frankrike
och Danmark har under våren förstärkt sin närvaro på militärbasen
Tapa genom manskap och materiel.
Tallinns flygplats bygger ut
Tallinns flygplats byggs ut. Passagerarterminalen blir större, landningsbanan förlängs, ett parkeringshus
byggs och terminalen kommer att
anslutas till Tallinns spårvagnsnät.
Arbetena kommer att vara avslutade 2018-2019. Miljöaspekter tas i
beaktande vid samtliga arbeten.
Nya fartyg till öarna
Rederiet TS-Laevad med ansvar
för fartygstrafiken mellan Estlands
fastland och Dagö/Ösel har tagit
i bruk fyra helt nya fartyg. ”Tõll”
och ”Piret” trafikerar Ösel mellan
Virtsu och Kuivastu samt ”Leiger”
och ”Tiiu” trafikerar Dagö mellan
Kuivastu och Rohuküla. Nya bokningssystem har installerats och

Adressändring?
Om du flyttar till en ny adress, meddela adressändringen till föreningen med
ett mejl till info@rnhf.se eller direkt till den registeransvariga Brita Wiberg,
tfn 08-99 32 26, e-post brita.wiberg@gmail.com. Meddela även om du har
ändrat din e-postadress, så kvarstår du som prenumerant på Nyhetsbrevet.
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r ederiet har lovat stor flexibilitet
vid perioder med hög efterfrågan,
som vid tiden kring midsommar. De
nya fartygen är identiska, de tar 700
passagerare och 150 personbilar.

”Vår Gud är oss
en väldig borg”
– en konsert med under
rubriken ”En resa runt Östersjön” i Rosleps kapell
onsdagen den 19 juli kl 19.
På programmet står verk
av tonsättare från Estland,
Finland, Sverige, Norge,
Danmark och Tyskland.
På orgel Piret Aidulo, försteorganist i Karlskyrkan i
Tallinn, sång av Ott Indermitte från Estlands National
manskör, på fiol Toomas
Bubert, medlem av Estonia
kvartetten.

Våra älskade systrar har
somnat in för alltid.

Karin Dalström
den 4 november 2016

Emma Granberg
Svedlund
den 9 december 2016

Hilja Johansson
den 26 mars 2017
Nu finns Ni hos oss i fågelsången,
i stjärnenatten och soluppgången,
i blommors doft , i vindens
sus,
i vågens glitter, i havets
brus.
Larsasflickorna
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Estlandssvenska DNA-anor
Göte Brunberg

Dagsläget
Ett rätt stort antal personer, uppskattningsvis ett fyrtiotal, med estlandssvenska anor har nu testat sitt
autosomala DNA med Family Finder (FF). Dessutom har cirka tio
män testat sitt Y-DNA.
Ytterligare cirka tio personer har
beställt FF och cirka fem test av YDNA.
Nästan alla som hittills har testat
sig har anor från de två största sentida estlandssvenska bosättningsområdena Nuckö socken (samma område som dagens Nuckö kommun)
och Ormsö.
Family Finder
Åtta personer från Nuckö och sju
från Ormsö, vilkas båda föräldrar är
estlandssvenskar, har fått sitt testresultat. De börjar bli så många att deras resultat kan bearbetas statistiskt
för att se om detta kan ge en indikation om ursprunget för befolkningarna i de båda områdena.
I testresultatet ingår flera delar
men det är i första hand två, matchningslistan och myOrigins, som
innehåller uppgifter som kan bearbetas statistiskt.
Matchningslistan
Matchningslistan för en person visar med vilka övriga testade personer i hela världen som personen har
gemensamma DNA-segment. Det
visar sig för de undersökta personerna att bland deras matchningar
finns i stort sett samtliga övriga
undersökta, både från Nuckö och
Ormsö. Med dem som har sitt ursprung i samma område går det oftast att hitta släktskap – i många fall
avlägset – i kyrkböckerna men det
gäller (med något undantag) inte
med dem som kommer från det andra området. Det är endast ett litet
antal personer som flyttade mellan
Nuckö och Ormsö efter år 1700, så
matchningarna måste ha sin orsak
längre tillbaka i tiden än så.
Bland de övriga matchningarna

hos de undersökta personerna finns
ett stort antal ”finländare” (med
finsk e-postadress, finskklingande
namn eller angivna finska anor). De
är i genomsnitt över 20 procent och
för alla, utom en av de undersökta,
fler än ”svenskarna”. Om detta indikerar verkligt släktskap måste
också detta ha skapats före år 1700.
Något som förvånar är det stora
antalet matchningar med anglosaxiska namn. För dem måste släktskapet ligga mycket längre tillbaka
i tiden än för de finländska och
svenska. Det finns tydligen ”överlevare” bland DNA-segmenten!
I en mer detaljerad analys ingår
att ta hänsyn till hur stor del av den
svenska och finländska befolkningen som har testat sig.
MyOrigins
Resultatet från myOrigins visar,
förenklat beskrivet, från vilka regioner i världen som en persons
DNA kommer. För de åtta personer
för vilka resultatet är känt är den
genomsnittliga andelen för regionen Östeuropa 23 procent och för
Finland 17 procent. Det återstår att
jämföra dessa värden med motsvarande hos rikssvenskar för att se om
det finns någon signifikant skillnad.
Y-DNA
Fem män från Nuckö och tre från
Ormsö, har testat sitt Y-DNA. Noterbart är att en från Nuckö och en
från Ormsö tillhör haplogrupp N,
som endast sju procent av svenska
män, men 61 procent av finska, tillhör.
Preliminär slutsats
Det statistiska underlaget är litet
och analysmetoderna innehåller
kända och okända felkällor, men
jag vågar ändå dra slutsatsen att
estlandssvenskarna i Nuckö och
på Ormsö har – åtminstone till en
del – finlandssvenskt ursprung.
En mer detaljerad information
kommer att lämnas på Facebook-sidan ”Estlandssvenska DNA-anor”.
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Mickogården är vår
Ingegerd Lindström

Igår, den andra juni, skrev vi under ett gåvobrev. Tillsammans med
gåvogivaren Jürgen Lewerenz och
vår revisor Barbro Adelman träffade jag en notarie i Hapsal. Det var
många turer med alla dokument
innan vi äntligen kunde slutföra
proceduren.
För att bestyrka föreningens
existens behövde vi ett utdrag från
skatteverket i Sverige och då vi i
sista stund fick veta att det behövdes ett apostille från en svensk
notarie fick vi skjuta på överlämnandet av gåvan några dagar. Men
nu hade vi alla giltiga papper med
oss.
I stort så ser det ut som följer: Vi
får Mickogården (Mikutalu) som
en gåva av Jürgen Lewerenz. Han
har full rätt att vistas där så länge
han lever eller vill vara där. Men
vi kan också använda huset som vi
vill. Vi tar över alla kostnader för
huset, el, vatten, försäkring direkt.
Om det är så att vi inte sköter gården och han blir missnöjd med oss
har han ett år på sig att ångra gåvan.
Så snart som möjligt kommer
jag att tillsammans med Jürgen
ändra adress och ägarnamn till berörda instanser. Detta kommer att
ske redan nästa vecka. Ändring
och registrering av ägare till skatte
myndigheten sker automatiskt.
Det är en storslagen gåva som
han ger oss och vi är mycket tacksamma för denna chans att få en
Hembygdsgård som vi i många år
har diskuterat att skaffa i Rickul/
Nuckö-området. Vi hoppas på att
så många som möjligt kommer för
att bekanta sig med gården den 14
juli då vi har ett Öppet hus för att
fira vår Hembygdsgård.
Vi tar gärna emot förslag från
er hur vi på bästa sätt ska använda
gården. Vi har många idéer men ju
fler desto bättre! Skicka dina förslag till info@rnhf.se

Svenskt språkbo i Hapsal
Ilon Wiklands museum går in för att
påbörja ett svenskt språkbo från och
med juni i år. Museet kommer att
ordna svenskspråkiga evenemang
och regelbundet återkommande
lek- och sagohörnor för barn som
har en anknytning till den estlandssvenska, rikssvenska, finlandssvenska eller nordiska kultursfären. För
finansieringen står Stiftelsen familjen Lerches understödsfond och enskilda privata mecenater.
- Det är viktigt att tröskeln för
dessa evenemang är så låg som
möjligt och att alla som delar ett
intresse för svensk barnkultur känner sig välkomna. Målgruppen är
barn i åldern 0-12 år, säger initiativtagaren Mikael Sjövall till RickulNuckö hembygdsförening.
I ett språkbo får barn lära sig
svenska i en naturlig miljö genom
lek, stoj, sagostunder, umgänge och
vardagliga aktiviteter. Motsvarande
språkbodagis har gett goda resultat
i upplivandet av till exempel enaresamiska och skoltsamiska i Finland
liksom Võru- och Setu-språken i
Estland. Det pedagogiska rättesnöret i verksamheten går ut på att personalen enbart talar det utsatta minoritetsspråket till barnen. Denna
typ av pedagogisk verksamhet fick
sin början i Nya Zeeland där man
med hjälp av språkbon lyckades
återuppliva och revitalisera maorispråket.
Verksamheten i Hapsal kör igång
söndagen den 11 juni kl. 12.00 då
den finlandssvenske trollkarlen och
komikern Robert Jägerhorn gästar
Ilon Wiklands museum. Mejla din
förhandsanmälan till imedemaa@
salm.ee ifall du eller din familj vill
njuta av Roberts spex och trollerier.
Museet har svenskkunnig personal
så det går bra att mejla på svenska. Under hemvändarveckan i juli
kommer barnorkestern Arne Alligator att besöka museet och i augusti
följer en workshop där barnen lär

funderat på möjligheten att ordna
motsvarande verksamhet för den
ingermanländska minoriteten, säger
museets direktör Anne Suislep.
Under hösten kommer språkboverksamheten att fortsätta med finlandssvenska och rikssvenska krafter som ansvarar för regelbundet
återkommande lek- och sagohörnor
på svenska i Ilon Wiklands museums utrymmen.

Robert Jägerhorn.

sig teckna och måla under ledning
av illustratören Christel Rönns.
- Vi vill på detta sätt främja den
uråldriga estlandssvenska kulturen i nordvästra Estland och välkomna språkliga minoriteter till
Ilon Wiklands värld. Vi har också

Strandtomt
till salu
I Rickul Norrby.
5000 kvm.
Pris disk.
Tfn +46 73 957 45 63

Detta händer i Hapsal
i sommar!

10-11 juni

Nargen festivalen, Kreek-dagarna i Hapsal
Verk av en av Estlands stora kompositörer,
Cyrillus Kreek, framförs i Hapsals domkyrka.
se www.nargenfestival.ee

28 juni-9 juli

Tjajkovskijfestival 				
Se tchaikovskyfestival.ee/

5-9 juli

Hapsal medeltidsmusikfestival 		
Se www.studiovocale.ee

28-29 juli

Rock i Hapsal. Tvådagars rockfest med bl.a.
Suzi Quatro och Bonnie Tyler från England.
Se www.rockinhaapsalu.ee

4-6 augusti

Bluesfestival ”Augustiblues” 			
Se www.augustiblues.ee

11-13 augusti Vita Damens dagar, med den traditionella
hantverksmarknaden. 				
Se www.valgedaam.ee
Dragspelsfest. Se www.kultuurimaja.ee

12 augusti
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Årsmötet 2017
Ingegerd Lindström

Som vanligt var vi i Immanuelskyrkans lokaler på vårt årsmöte. Det
var cirka 80 personer som kom och
vi startade med de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. För första
gången på många år hade vi fått en
motion till årsmötet. Den handlade
om att vi borde försöka få med fler
medlemmar i olika arbetsgrupper.
Styrelsen hade naturligtvis tillstyrkt
den motionen, för det är ett ämne
som ofta är uppe till diskussion. Vi
behöver få in fler som vill arbeta i
arbetsgrupper och anledningarna är
flera. För det första så behöver föreningen nya idéer och några som ser
med fräscha ögon på verksamheten.
Det är en stor risk att man blir lite
blind för vad som behövs och kan
göras när man sitter för länge i styrelsen och i arbetsgrupper, det är
alltid bra med nya infallsvinklar.
Dessutom skulle det vara bra att få
in lite yngre medlemmar, som kan
ha tankar om framtidens förening.
Den andra fördelen med att få
fler att engagera sig är att avlasta
styrelsen. Idag ligger mycket av arbetet på just styrelsen och det medför att vi ibland varken hinner eller
orkar ta tag i nya saker. Ju fler vi blir
som delar arbetet desto lättare blir
det att engagera sig. Man behöver
inte lägga ner så mycket tid var och
en.
Föreningsgården
En annan fråga som kom upp på
mötet var ett förslag från styrelsen.
Som vi tidigare berättat så har vi fått
en gåva i form av en gård i Birkas.
Nu ville styrelsen ha årsmötets godkännande att vi lägger in gården i
föreningens allmänna verksamhet.
Efter information från styrelsen och
diskussioner bland medlemmarna
blev svaret ett enhälligt ja. Så nu
går vi vidare med den processen
och hoppas det skall vara klart före
mitten av juni. Det ska verkligen
bli spännande att arbeta vidare med
gården. Mer information om detta

Göte Brunberg, Alrik Boman, Harry Seffers och Lennart Strömkvist fick
motta Mats Ekman-stipendiet för arbetet med boken ”Rickul/Nuckö-området under sovjetiskt styre 1944-1991”.
Foto: Ingegerd Lindström

kommer i nästa nummer av Medlemsbladet.
Efter årsmötesförhandlingarna
avtackades två medlemmar som
arbetat många år i styrelsen och arbetsgrupper. Från styrelsen avgick
Gunvor Strömbom efter många år
och Birgit Brunberg avgick från
valberedningen. Vi hoppas givetvis att båda två fortsätter att jobba
i olika former för föreningen. Stort
tack för allt ert arbete! Ni har båda
varit en stor tillgång för föreningen!
Mats Ekman-stipendiater
Innan informationsdelen började
var det dags för oss att dela ut årets
Mats Ekmans stipendium. Det gick
i år till författarna till boken ”Rickul/Nuckö-området under sovjetiskt
styre 1944-1991”. Deras arbete
med att samla in fakta om det sovjetiska styret och deras intervjuer
med människor, som bodde kvar i
området under den sovjetiska ockupationen, har gett oss en värdefull
insikt i förhållandena under ockupationsåren. Det är en viktig dokumentation de har gjort och för det är
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de väl värda denna utmärkelse. De
som fick motta stipendiet var Göte
Brunberg, Alrik Boman, Harry Seffers och Lennart Strömkvist. Den
femte författaren, Erling Lemberg,
avled för ett antal år sedan men även
han får vår tacksamhet postumt.
Efter detta informerade styrelsen om den kommande Hemvändarveckan i sommar mellan den
8och 14 juli. Se hela programmet
på sidan 5.
Göte Brunberg informerade om
kommunreformen och han höll också ett kortare föredrag om estlandssvenskarnas DNA. Han hoppades
att allt fler estlandssvenskar skall
topsa sig för att man skall få ett bredare underlag med DNA. På så sätt
kanske man kan få mer information
om varifrån estlandssvenskarna en
gång kom till Estland.
Ny styrelsemedlem
Styrelsen fick en ny medlem i Kaisa
Wikström. Vi hälsar henne välkommen i styrelsen och ser fram emot
att få arbeta tillsammans med henne.

Biluthyrning i Tallinn
med service på svenska

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

Aibolands museum 2017

Stora svenskdagen		
i Padis.
5 augusti kl. 12.00 Temadag för rökt fisk		
– Flundra.
11-13 augusti
Vita Damens dagar		
(marknaden). Gäster från
Stundarsmuseet, Vasa,		
Finland.
12 augusti
Festival för dragspelsmusik
15 juli

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

Välkomna!
Adress: Sadama tn. 31/32, Haapsalu
Info: tfn: +372 47 37 165 www.aiboland.ee
ÖPPET: 1 maj-31 augusti, tisdag-lördag kl 10-18.
1 september-30 april: tisdag-lördag kl 11-16.
Söndag-måndag STÄNGT.

Sommarhus uthyres
Rosta - Estland

Unik tomt till salu
i pittoreska Spithamn
12 by
Tomten ligger precis vid stranden och har alla
förutsättningar för att det här ska bli platsen för
ditt drömboende!
Tallinn 90 km, Hapsal 40 km.
Storlek: 2314 m2
Pris: 59,000.00 EUR
Ring mig för ytterligare information!
Triin Loodus
Baltic Sotheby’s International Realty
Viru 21 | Tallinn, Estonia | 10148
t +372 64 43 446 | m +372 50 26 425
triin.loodus@balsir.com

Nyrenoverat sommarhus på 90 kvm med
3 sovrum, 6 bäddar, kök i öppen planlösning
mot allrum med öppen spis, WC med dusch
och rymlig hall.
Stor nybyggd uteplats för härliga grillkvällar.
2 km till härlig badstrand och Roosta stugby.
Lånecyklar finns.
Pris: 760 € / vecka
För info och bokning: Barbro Adelman
+46 70 530 33 41, barbro.adelman@telia.com
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Friköpet av gårdarna under Rickuls gods
Göte Brunberg

Bakgrund
De estlandssvenska bönderna var –
liksom de estniska – under alla tider
arrendatorer under en markägare,
som från början av 1600-talet i allmänhet var ett gods. Arrendet betalades i form av naturaprodukter och
dagsverken. I praktiken var bönderna maktlösa mot ständigt ökade
krav på höjning av arrendena. De
estniska bönderna var livegna och
hade inte möjlighet att söka sig åt
annat håll. De svenska hade visserligen som ”fria män enligt svensk
rätt” möjlighet att flytta från sin
gård om de ansåg att pålagorna blev
för höga, men vart skulle de ta vägen? I praktiken var deras situation
inte bättre än de estniska böndernas.
Den bondelag som trädde i kraft
1816 befriade de estniska bönderna
från livegenskapen men påverkade
inte situationen för de svenska – de
var ju redan fria. I lagen klargjordes
att all mark, även den som brukades av bönderna, var godsägarnas
privata egendom. Bonden skulle
få bruka sin jord på grundval av ett
fritt avtal med ägaren. I praktiken
var det fortfarande godset som bestämde storleken på arrendet. Avgifterna sköt i höjden, eftersom det
i lagen inte fanns någon övre gräns.
Genom den bondelag som beslutades 1856, och trädde i kraft två
år senare, reglerades ägandet till
jorden. Den var fortfarande godsägarnas privata egendom, och den
jord som brukades av godset (man
utgick från läget 1846) och 1/6 av
den utarrenderade jorden (”sjättedelsjorden”) skulle de fortsatt få
använda för eget bruk. Den resterande jorden måste de sälja, eller
arrendera ut, till sina bönder. Vid
utarrendering måste kontrakt skrivas på minst sex år. Arrendeavgiften skulle i första hand betalas med
pengar istället för med dagsverken.
I och med tillkomsten av denna
lag startade en process med friköp

av gårdar från godsen. I Rickul/
Nucköområdet påbörjades den i
slutet av 1880-talet i Paskleps gods
och var inte helt avslutad förrän på
1930-talet.
I denna artikel beskriver jag friköpet av gårdarna i det största godset i området, Rickuls gods, ägt av
baronen Gustav Taube.
Gårdar och marker i Rickuls
gods på 1860-talet
I mitten av 1860-talet gjordes en
noggrann inventering av Rickuls
gods gårdar och marker. Den resulterade i ett imponerande kartverk i
sex delar med bredden 250 cm och
höjden 67 cm, där alla markstycken
är numrerade. I en tillhörande specifikation anges för varje gård vilka
markstycken som gården brukade
och deras areal. Markstyckena var
också klassade i kategorier, som
åker, betesmark och skog.
Av inventeringen framgår att till
godset hörde bigodset Gräsved, 13
så kallade godsgårdar (bland dem
krogar och skogvaktarställen) och
totalt 69 arrenderade gårdar och
lösmansställen.
Arrendeavtal
Som tidigare nämnts krävde 1856
års bondelag att arrendeavtal skrevs
för gårdarna. Som exempel på ett sådant väljer jag min hemgård, Irjasgården i Roslep. För denna skrevs
1889 ett sexårigt arrendeavtal mellan baronen Gustav Taube och gårdens brukare, min farfars far Mats
Brunberg. Markarealen var cirka
32,5 desjatiner (cirka 35 hektar),
vilket stämmer överens med den
ovan nämnda inventeringen. Arrendet skulle betalas dels kontant, med
66 rubel per år, dels med dagsverken som värderades till 17,50 rubel.
Det senare beloppet kunde, om så
önskades, istället betalas kontant.
I kontraktet reglerades också
vad som ingick i arrendatorns förpliktelser vad beträffade skötsel
och underhåll av byggnader, åk-
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rar och skogsmark. Byggnaderna
skulle hållas i gott skick, men inga
nya byggnader fick uppföras utan
tillstånd av godsägaren. Köksträdgården skulle underhållas och förbättras men fick inte utökas. Virke
från skogen fick endast användas
för eget bruk och fick inte säljas.
Lantmäteriet
Av 1860-talets inventering kan man
se att markerna var kraftigt uppsplittrade, i många fall i remsor med
en bredd av endast något tiotal meter. En orsak till detta kan ha varit
att man strävade efter rättvisa: Om
det fanns ett markstycke med bra
jordmån skulle varje gård i byn ha
en remsa där. Innan friköpen kunde
börja måste det därför genomföras
ett skifte, där de små markstyckena
slogs ihop till större, som fördelades på de nya gårdarna. Dit fördes
också mark som tidigare inte hade
brukats.
Skiftet, ”lantmäteriet”, påbörjades i Spithamn längst i norr. Det
blev klart 1891 och resulterade i en
karta av vilken framgår vilka markstycken som tillhör varje gård. På
kartan finns också en tabell som
visar storleken av den till varje
gård hörande marken av olika typer. Skiftet fortsatte sedan i de övriga byarna i ”Bakvelde” (Roslep,
Bergsby och Ölbäck), där det blev
klart 1895, och därefter i de resterande byarna, i ”Fravelde”, där det
blev klart 1900.
I tillägg till de 69 ursprungliga
gårdarna och lösmansställena (med
samma nummer som tidigare) tillkom under skiftet ett antal nya gårdar, numrerade 70-94. De flesta av
de tidigare lösmansställena blev
också fullvärdiga gårdar.
För egen del behöll godset den
omgivande jordbruksmarken och
den större delen av skogsmarken.
Det innebar att en del skogsmark,
som tidigare hade räknats som bondeskog, nu kom att tillhöra godset.

Skiftet resulterade i att många
bönder ansåg att de hade blivit
orättvist behandlade. ”Varför har
min granne fått så fina jordstycken
och jag bara magra tegar?” Den
ansvarige för skiftet, lantmätaren
Alexander Ysenflamm, skaffade sig
många fiender. När ryktet några år
senare gick att han låg för döden, lär
en missnöjd bonde ha sagt ”Hoppas
att dom eldar ordentligt under honom där nere!”.
Gårdarna friköps
Friköpen började 1893 i Spithamn
och fortsatte 1895 med Roslep,
Bergsby och Ölbäck. De flesta gårdarna friköptes men ett antal bönder
valde – av ekonomiska eller andra
skäl – att arrendera sina nya gårdar.
Dessa gårdar har i gårdsförteckningarna ett ”A” framför numret,
exempelvis A-22.
När skiftet 1900 var klart även
för de övriga byarna hakade processen, som Viktor Aman har beskrivit
i ”En bok om Estlands svenskar, del
4”, upp sig. I väntan på att friköpen
skulle påbörjas skulle arrendekontrakt skrivas på de nya gårdarna. Det
upptäcktes då att en del gårdar hade
fått minskad areal, men arrendena
hade mer än fördubblats. Bönderna
protesterade, men baronen skyllde
på kostnaderna för lantmäteriet.

Nu följde några oroliga år i Kejsardömet Ryssland. Detta märktes
även i Rickul genom några anlagda
bränder på godsets marker. Därför
satte friköpen i Fravelde igång först
1906. Då hann man endast med ett
litet antal gårdar, fyra i Paj och sex
i Höbring, innan det blev stopp.
Orsaken var en rättsprocess mellan
baronen och några bönder, där baronen anklagades för att ha tagit tidigare bondeskog och lagt den under
godset. Baronen vann i rätten men
kommunstyrelsen i Rickuls kommuns vägrade att skriva under utslaget. Som motdrag vägrade baronen
att gå med på fler friköp, varför gårdarna fortsatt måste arrenderas.
Friköp från godset
Som exempel på friköp väljer jag
min hemgård, Irjasgården i Roslep.
Köpekontraktet är daterat den 18
juli 1895. Den större delen av texten är skriven på ryska, som då var
det administrativa språket i hela det
ryska kejsardömet, men i de väsentliga delarna finns även estnisk parallelltext.
Enligt kontraktet säljer baron
Gustav Taube den honom tillhörande gården Irjas nr 16 till Mats Brunberg. Gårdens areal är 54 desjatiner
och 112 kvadratfamnar (59,05 hektar) och består av markstycken en-

Gårdskartan för Irjasgården.
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ligt en bifogad karta.
Köpesumman är 1 835 silverrubel, att betalas enligt följande.
• 135 silverrubel överlämnas
kontant vid underskrivandet av
avtalet;
• Köparen övertar ett lån på 700
silverrubel som säljaren har i
Kreditkassan (en av baltadeln
ägd bank);
• Resterande 1 000 silverrubel
blir köparens skuld till säljaren,
att avbetalas med en tredjedel
vart sjätte år, varmed hela skulden är betald efter 18 år. Den
årliga räntan är fem procent.
I kontraktet finns några villkor,
bland andra att köparen inte har rättighet att sälja starka drycker, inte
heller att bränna brännvin eller starta ölbryggeri.
Friköp från estniska staten
I och med jordreformlagen 1919
konfiskerades Rickuls gods marker,
både den mark som tillhörde och
brukades av godset och de marker
som tillhörde de gårdar som arrenderades.
På den mark som låg runt godset skapades två nya byar, Norrby
och Söderby, med cirka 25 så kal�lade jordreformgårdar (några sådana tillkom också i Rickul by). De
som tilldelades dessa gårdar var i
första hand sådana som hade deltagit i Estlands frihetskrig. Gårdarna
såldes inte utan fick brukas med arrendeavtal.
Även de bönder som tidigare
hade arrenderat sina gårdar av godset blev nu arrendatorer under estniska staten. Där gjorde man sig
ingen brådska utan först på 1930-talet gavs arrendatorerna möjlighet
att friköpa sina gårdar. Detta skedde
på förmånliga villkor. Som exempel kan nämnas att Kristof Nilsson
1935 fick köpa Nils-Andersgården
nr A-72 i Gambyn med 49,00 hektar
mark för 2 020 kroon, att avbetalas
på 55 år. Med ränta och administrativa kostnader inräknade innebar
det en årlig avbetalning av endast
70,50 kroon.

Sommarsäsong för skogsskötseln
Bengt Brunberg

Den 7 maj hade VKS årsmöte,
den sista gången på Roslagsgatan
i Stockholm eftersom lokalen inte
kommer att hyras nästa år. Vi var
ett trettiotal medlemmar och gäster
som nätt och jämnt fick plats och i
vanlig ordning hade mycket att diskutera om skogsskötsel och andra
aktiviteter.
Enligt den enkät styrelsen tidigare låtit göra så är medlemmarna
idag väldigt nöjda med hur Läänemaa Metsaühistu (LM) sköter kontakterna och ger stöd till skogsägarna. Behovet av fortlöpande tjänster
från VKS minskar ju därmed. Men
mötet beslutade att VKS drivs vidare ungefär som vanligt, dock i lite
mindre omfattning än tidigare. LM
behöver kontaktpersoner i Sverige
och budgeten för året innebär att
LM betalar för styrelsearbetet och
att resterande medel tas från den
behållning som VKS har.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag, så i den bantade
styrelsen ingår nu Monica Ahlström, Carl-Axel Adelman, Bengt
Brunberg och Agneta Grenfeldt.
Till ny styrelsesuppleant valdes Alvin Törnblom. Som revisorer fortsätter Krister Engman (ordinarie)
och Gunvor Strömbom (suppleant).
De tidigare styrelseledamöterna
Eva Odenskiöld och Hans V Karlsson tackades för sina insatser. Eva
Odenskiöld fortsätter nu istället
som ansvarig för valberedningen.
Glädjande nog var Mikk Link
och Alar Luik från LM som vanligt på plats för att berätta om aktu
ella skogsfrågor. Efter årsmötet
fick också alla som behövde en
stund att ställa frågor om sina egna
fastigheter till Mikk och Alar om
hur avverkningar, skogsvård och
annat skulle hanteras, vilket var
mycket uppskattat och många tog
chansen till detta.
Vad händer i skogen nu?
Eftersom LM fick skaffa en ny en-

Det gäller också för plantor att klara sig i konkurrensen. Foto: Bengt Brunberg

treprenör för markberedning förra
plantorna växa bra, behöver konåret så hamnade man också lite efkurrerande vegetation rensas bort?
ter med det arbetet. Vanligtvis görs
Kom ihåg att plantering är en inmarkberedning på hösten för att
vestering. Har ni frågor så kontakta
förbereda för det kommande årets
LM.
plantering. Men i år så har man låtit
LM förbereder nu också årets
göra en del markberedning på vårfortsatta avverkningar. Numekanten för att komma ifatt planen.
ra undersöker LM med hjälp av
Så mycket som 150 000 plantor ska
skogsbruksplanerna vilka av våra
sättas i år och planteringsarbetet är
fastigheter som är lämpliga för avförstås redan i gång nu i maj
verkning och kontaktar dem
för att detta ska hinnas
som är aktuella. Enligt
med. LM har konuppgift från Alar
trakterat sex olika
Luik så är virkesentreprenadförepriserna ganska
tag för detta, men
stabila, kanske
kan ni hitta på vår hemsida
planterar också
svagt ökande, så
www.vastrakustensskogsagare.
se. Den estniska skogsägarrörelsen
en mindre andel
man ser för närhar
adress
http://www.eramets.ee/
själva. Ta gärna
varande
ingen
metsauhistud/. Ni når VKS via
en promenad ut
risk att priserna
mejl på info@vastrakustenstill era planteringar
ska falla för dem
skogsagare.se.
i sommar och titta på
som vill sälja avhur det ser ut, verkar
verkningsrätter nu.

Information
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En ny bok
Per-Erik Fyhr

Titel: Stor var Lenin... En massmördare och hans statskupp
Författare: Kjell Albin Abrahamson
Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB 2017
”Stor var Lenin...”
”Med stöd av Lenins kooperationsplan utarbetade och förverkligade
Stalin i det praktiska livet teorin
om lantbrukets kollektivisering,
varigenom den socialistiska hushållningsformen segrade också på
landsbygden. ... Lenin och Stalin är
och förblir också den svenska arbetarklassens främsta lärare.”
Så skrev den svenske kommunistledaren C H Hermansson 1953.
Nåja, Stalin förblev det ju inte särskilt länge, men myterna om Lenin
sprids fortfarande.
”Lenin reste genom Sverige i ett
plomberat tåg.” Nej, när tåget gick
genom Tyskland, som betalade resan, fanns det en viss bevakning,
men genom Sverige till Haparanda
reste hans sällskap i en vanlig andraklassvagn. Över Torneälven åkte
han släde.
”På Finlandsstationen i S:t Petersburg hälsades han av stora folkmassor.” Historieförfalskning.
Detta är bara några av de myter
som författaren och journalisten
Kjell Albin Abrahamson bidrar till
att avliva i sin sista bok (han avled
hösten 2016).
Den viktigaste myten han avlivar är myten om ”Oktoberrevolutionen”. Den verkliga ryska revolutionen ägde rum i februari 1917
(enligt den julianska kalendern) då
tsaren tvingades avgå. Händelserna
i oktober var en statskupp då Lenin
grep makten tillsammans med en
grupp bolsjeviker och med stöd av
bland annat upproriska matroser.
Den provisoriska regeringen Kerenskij arresterades. Plundring utbröt. I
november upphävdes tryckfriheten,

bankerna socialiserades och alla
borgerliga partier förbjöds. Hemliga polisen, Tjeka, bildades den 20
december (”Tjekadagen”).
I boken lyfter också Abrahamson fram att sovjettidens terror och
förtryck startades av Lenin, inte av
Stalin som vänstern påstått och fortfarande påstår.
”Bränn ner staden, krossa allt
motstånd utan pardon!” ”Slakta
alla!” ”Förgifta civilbefolkningens
matförråd!”. Det är några av de
direktiv av liknande slag från inbördeskriget som återfanns när de
sovjetiska arkiven öppnades. 1922
grundade Lenin det giftlaboratorium som ännu verkar i Moskva.
Hans enda bestående insats tillsammans med Tjeka och dess efterträdare?

Det som Abrahamson berättar
har berättats tidigare (Vaksberg, Appelbaum med flera), men han återger det i lättläst form, med nothänvisningar och i sin egen personliga
och engagerade stil. Han beskriver
också den roll som Sverige och
kända svenskar spelade vid Lenins
maktövertagande och ända fram till
nu när det gäller att sprida myten
om Lenin. Boken hade vunnit på en
stramare redigering och bättre korrekturläsning men är läsvärd.
Händelserna i Ryssland 1917
och Lenins maktövertagande kom
också att påverka estlandssvenskarnas liv. Om detta kan man läsa i ”En
bok om Estlands svenskar”, främst
i del 1 (Viktor Aman m fl, SOV
1961.)

Svenskdagen 2017
i Padise den 15 juli

Program och tider:
9.00
Bussen avgår till Padise från Frihetstorget i Tallinn
10.00–10.45 Svenskdagen öppnas. Hälsningstal
10.15–10.45 Rundvandring i Padise kloster med Heli Nurger
10.30–13.30 Svenska torget och hantverksmarknaden
10.50–11.50 Konsert i klosterkyrkan
12.00–12.20 Presentation av rågödanser
12.20–13.00 Rågöborna berättar om Rågöarnas historia
13.00–13.50 Folkdanser med fem dansgrupper från olika		
svenskbygder
14.00
Bussen avgår från Padise till kyrkogården i Vilivalla
15.30
Bussen avgår tillbaka till Tallinn.
De som vill kan åka med egen transport till Padise herrgård,
Puuna eller Pedase centrum, se runt i Harju-Risti kyrka med
audioguide eller åka till Rågöarna.
Kl 16.00 avgår gummibåten Arabella till Lilla Rågö från Korkis
hamn
Registrering till buss- (Tallinn-Padise-Vilivalla-Tallinn) eller båt
resan (till Lilla Rågö) via e-post jana@eestirootslane eller
tfn +372 53 647 349 eller +372 64 41 921. Fråga gärna efter
ytterligare information!
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Rickul/Nuckö-området

under sovjetiskt styre 1944-1991

Denna bok är ett
oerhört intressant
och viktigt dokument för att förstå
hur livet tedde sig
i Rickul/Nucköområdet under den andra
sovjetockupationen.
Boken tar upp fakta
om hur det sovjetiska samhället fungerade och innehåller även intervjuer
med personer som
bodde i området
under denna period.
Pris: 175 kr för medlemmar, 200 kr för övriga.
Beställning till order@rnhf.se, majagranbergs@
hotmail.com eller tfn 070-798 38 69

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
Baltic Queen och M/S Victoria går alternerande varje dag från Stockholm (Värtahamnen) 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 Kapellskär 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. Telefonbokning, tfn 0454-336 80 mån-fred 8-16.30
Föreningen har ingen rabatt på resa detta år.
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