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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;

• bevara och förvalta föreningens fasta egen-
dom.”
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Kära vänner! Jag tackar er för förtro-
endet att få leda föreningens arbete 
ännu ett år. Jag ser fram emot att ar-
beta tillsammans med den nygamla 
styrelsen. Vi arbetar hela tiden för 
att bevara den estlandssvenska kul-
turen på olika sätt. Vi försöker att 
ge ut nya böcker, ge ut information 
om hur det var förr och hur dagens 
Estland ser ut. Vi har ett större pro-
jekt på gång med att tillverka skyltar 
med information om hur de svenska 
byarna såg ut innan kriget skingrade 
dess innevånare. Det projektet har 
tagit lite tid men jag hoppas att vi 
under året ska kunna få fram en av 
skyltarna i alla fall. Det är viktigt att 
också berätta för dagens lokala inne-
vånare hur byarna såg ut före kriget 
och klargöra att det fanns svenskar 
som bodde bofast i området. Många 
ester vet inte att svenskarna varit en 
del av befolkningen i Nuckö kom-
mun, som nu är en del av Lääne-
Nigula kommun. 

Vi håller också på att digitalisera 
vårt arkiv. Det är också ett arbete 
som sker för att bevara all doku-
mentation för framtiden. I nuläget 
har vi ont om plats i lokalen  i Est-
niska huset i Stockholm, det finns 
inte utrymme att förvara alla do-
kument där och då är risken att de 
sprids ut på olika ställen. Därför är 
det viktigt att allt lagras som digitalt 
material.

Hemvändarveckan
Jag hoppas ni har bokat in veckan 
som börjar den 6 juli, för då star-
tar vår Hemvändarvecka. Vi har 
samma program som vanligt under 
helgen: strandfest, kyrka och ge-
mensam middag. I år blir det också 
en strandfest för ungdomarna på 
söndagen. Bröderna Blomberg står 
som arrangörer för denna. 

På måndag och tisdag blir det en 
resa till Tartu, som redan är fullbo-
kad. Onsdagen ägnas åt en vandring 
med Erik Johansson och den brukar 
vara populär. Torsdagen förläggs 

till Mickogården hela dagen, först 
blir det talko och senare på dagen 
en grillfest. Vi hoppas på att många 
ställer upp och kommer till talkot!

Fredagen är vikt för tovning som 
nu har blivit lite av en tradition. 
Våra duktiga lärare, Anu och Ene, 
ställer upp som vanligt.
Öppet kafé
På lördagen tillkommer ett evene-
mang som vi inte deltagit i tidigare: 
Öppet kafé på Nuckö. Då öppnar 
olika gårdar upp för besök och vi ska 
hälsa gästerna välkomna till Micko-
gården. Det blir ett bra tillfälle att in-
troducera oss för lokalbefolkningen. 
Vi hoppas på att många kommer. 
Den dagen kan vi behöva hjälp så 
om du vill ställa upp och hjälpa till 
så hör av dig till oss under veckan.
Kulturförvaltningen
Nu  har det gått tre år sedan senaste 
valet till Estlandssvenskarna Kul-
turförvaltning. I höst är det dags 
igen. Tiden går fort. Som ni kan 
läsa i artikeln inne i tidningen har 
det försvunnit ganska många per-
soner på minoritetslistan. Detta 
beror på att flera som stått på listan 
föddes i Estland men bor i Sverige 
och inte har aktiverat sitt estniska 
medborgarskap. Tidigare räckte det 
med att man var född där men nu 
måste man också aktivt öppna upp 
sitt medborgarskap igen. Eftersom 
svenskarna är en så liten grupp i 
jämförelse med till exempel ing-
ermanländarna, som också har en 
Kulturförvaltning, så hänger antalet 
personer på minoritetslistan ihop 
med hur mycket pengar vi kan få 
för verksamheten från Kulturminis-
teriet. Ju färre vi blir på listan, desto 
mindre pengar får vi och desto min-
dre kan vi göra för att bibehålla det 
estlandssvenska arvet i Estland.

Valet kommer att hållas i oktober, 
den 18:e till 20:e. Denna gång sker 
valet enbart genom poströstning och 
Sverige har en enda lista med kandi-
dater. Vår förening har idag med två 

ledamöter, Benny Vesterby och un-
dertecknad. Till nästa val kommer 
vi att nominera även Raul Targamaa 
och om ni har förslag på fler perso-
ner hör av er till mig.

Det är viktigt att alla utnyttjar 
sin röst vid valet. Vi är så få och om 
valdeltagandet understiger 50 pro-
cent så blir valet ogiltigt. Detta be-
tyder också att vi inte kan fortsätta 
med verksamheten och Kulturför-
valtningen läggs ner. Åtminstone 
under följande mandatperiod. Om 
Kulturförvaltningen läggs ner be-
tyder det att informationen om est-
landssvenskarna och deras kultur 
glöms bort och det får inte ske. Vi 
måste hela tiden se till att kunskapen 
om att det en gång funnits bofasta 
svenskar i Estland inte glöms bort.

Så jag uppmanar er alla som är 
röstberättigade att använda er röst 
vid valet i oktober! Jag återkommer 
i septembernumret med mer infor-
mation i ärendet.

Aibolands museum
Nu har det äntligen blivit klart att Ai-
bolands museum blir en egen stiftel-
se. Frågan har diskuterats fram och 
tillbaka i många år och åsikterna har 
böljat fram och tillbaka genom åren. 
Klarar ett så litet museum av att stå 
på egna ben? Hur kommer man att 
klara ekonomin? Kan man behålla 
all personal och till och med utöka 
den? Ja, frågorna har varit många 
men nu har alla frågetecken rätats ut 
och från och med den 1 juni i år är 
stiftelsen verklighet. Man har redan 
haft sitt första sammanträde och för 
estlandssvenskarna sitter Leif Ström-
feldt som representant. Leif har sina 
rötter på Runö. Övriga ledamöter är 
Mirjam Rääbis från Kulturminste-
riet, Liina Põld från Hapsal stad samt 
Ülo Kalm. Ülo fortsätter som direk-
tör för museet, vilket garanterar fort-
satt fokus på estlandssvenskheten.

Till sist vill jag önska er alla en 
skön sommar och jag hoppas vi ses 
på Hemvändarveckan!
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Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö
Göte Brunberg

Ny stugby i Enby?
Alvar Rajasalu, född i Nuckö men 
boende i Sverige, planerar att an-
lägga en ”lugn” stugby i Enby.

Stugbyn skall ligga på den 7,6 
hektar stora fastigheten Alvari 
och skall omfatta en administrativ 
byggnad och 14 stugor.

Av förklaringsbrevet till detalj-
planeringen framgår att stugbyn  i 
första hand är riktad till personer 
som älskar avskildhet och lugn. 
Därför planerar man inte för aktivi-
teter som kan skapa oljud, och hel-
ler inte några platser för sportverk-
samhet eller större öppna fält. Det 
skall inte vara möjligt att organisera 
större folksamlingar eller sommar-
festligheter. Det viktigaste är att be-
vara naturmiljön.
Fiskrökeriet i Derhamn
utvidgar sin verksamhet
Fiskrökeriet, som är beläget i un-
dervåningen på Fiskecentrumets 
hus, har sju anställda och levererar 
per vecka två-tre ton rökt fisk. Den 
större delen av råvaran är norsk 
lax, men man använder även lokalt 
fångad fisk.

Den större delen av produktio-
nen har gått till Tallinn, men röke-
riets ägare Mart Vahtel har nyligen 
placerat ett kylskåp i en restaurang i 
Hapsal. Kunder kan beställa och be-
tala varor via rökeriets hemsida och 
hämta dem från kylskåpet. En ut-

veckling som Vahtel ser är att man 
även skall kunna beställa färsk fisk, 
som när den har fångats levereras 
till kylskåpet och hämtas där.
Vinterns isvägar
Enligt gammal tradition håller man   
i Estland isvägar öppna under vin-
tern. Det är Estniska vägverket som 
ansvarar för öppethållandet och 
säkerheten. Det finns sju isvägar, 
varav två i Läänemaa: Rohuküla-
Sviby på Ormsö (12 km) och Hap-
sal-Österby i Nuckö (4 km).

Väderleksförhållandena var i år 
så besvärliga att i hela Estland en-
dast två isvägar kunde öppnas, va-
rav en i Läänemaa Hapsal-Österby. 
Den existerade under 13 dagar och 
var öppen för trafik under tre dagar. 
Orsaken till att den stängdes var 
sprickor i isen, att isen rörde sig och 
att det trängde upp vatten på isen.

Öppethållandet kostade nästan 
21 000 euro och vägen trafikerades 
av sammanlagt 623 bilar.
Handelsboden i Birkas
flyttar till Noarootsi Kõrts
Huset i Birkas, där restaurangen 
Noarootsi Kõrts tidigare hade sin 
verksamhet, har länge varit till salu. 
Det har nu köpts av ett företag, Lig-
natius OÜ, som är specialiserat på 
att hyra ut lokaler. Företaget ämnar 
rusta upp lokalen och dela ytan, 
som är på 250 kvm, i två delar med 
var sin ingång.

Till den ena delen är det tänkt att 
den nuvarande handelsboden i Bir-
kas skall flytta. Den ligger nu lite 
avsides till, vilket innebär att det 
inte är så många tillfälliga besökare 
i Birkas som hittar dit. Sortimentet 
är mest riktat till skoleleverna.

Husets ägare hoppas att upprust-
ningsarbetet på boddelen skall vara 
klart under sensommaren, så att bu-
tiken kan flytta dit under senhösten.

Krogdelen av huset är tänkt att 
rymma 40-50 matgäster. Till den 
finns ännu ingen hyresgäst.
Lääne-Nigula kommun vill 
köpa  hamnen i Nõva
Hamnen i Nõva ägs av företaget 
Kekkilä Eesti OÜ, som också äger 
torvfabriken i Persåker. Kekkilä 
hade en gång planer på att skeppa 
ut torven via Nõva, men det har inte 
blivit något av detta.

Hamnen är nu i mycket dåligt 
skick. Där finns två fallfärdiga hus 
från fiskekolchostiden, kajen för-
faller och det saknas slip. Det finns 
varken vatten eller el.

Lääne-Nigula kommun är intres-
serad av att köpa hamnen och rusta 
upp den. Man tänker investera mer 
än tre miljoner euro, varav själv-
kostnaden (20 procent) skulle bli 
600 000 euro och resten finansieras 
med stödpengar. Hamnen skall nås 
av fartyg som är kortare än 24 m 
och med ett djupgående av 1,5 m.

Platsen för den planerade stugbyn i Enby. Hamnen i Nõva.                                         Foto: Lääne Elu

Alvari
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Lördagen den 27 april var det dags 
för denna valperiods sista samman-
träde i Kulturförvaltningen. I höst 
är det nyval och de nuvarande leda-
möterna har suttit sina tre år. 

Mötet öppnades av ordförande 
Ülo Kalm som hälsade alla välkom-
na till detta sista möte. Sedan gick 
man igenom de olika punkterna på 
dagordningen, mest redovisning av 
förra årets budget och verksamhet. 
Det blev en lång diskussion om hur 
vi ska få in fler personer på minori-
tetslistan. 

Ingermanländarna har cirka 
3 000 personer på listan medan 
svenskarna endast har cirka 500, 
vilket gör att man ifrågasätter de 
pengar som fördelas mellan oss. På 
vår minoritetslista fick vi stryka 67 
personer förra året, då flera som är 
födda i Estland men bor i Sverige 
och aldrig har aktiverat sitt estniska 
medborgarskap blev bortsorterade 
av Kulturministeriet. Diskussionen 
visade att det behövs ganska stora 
insatser för att intressera fler med 
estlandssvenska rötter att anmäla 
sig på minoritetslistan. 

Vi behöver stöd
En grupp som förmodligen är gan-
ska stor är de estlandssvenska ätt-
lingarna som bor i Estland. De har 
redan sitt medborgarskap men be-
höver uppmuntras att anmäla sig 
till listan. Hur man kan göra detta 
diskuterades. Ett förslag var att alla 
som vet med sig att de har släkting-
ar boende i Estland ser till att upply-
sa dem om hur Kulturförvaltningen 
arbetar och att vi behöver deras stöd 
genom att de anmäler sig till mino-
ritetslistan. 

Ett förslag var också att vi själ-
va bör fundera över svar på frågan 
varför man ska ansluta sig till mi-
noritetslistan. Ofta har frågan varit, 
speciellt i Sverige, varför man ska 
ta ut ett estniskt pass eller  aktivera 
sitt medborgarskap. Sedan Estland 
kom med i EU finns ju inte beho-

vet av pass längre. Därför är det 
viktigt att vi kan argumentera för 
vikten av att skaffa pass, aktivera 
sitt medborgarskap och anmäla sig 
till minoritetslistan. Vill vi att det 
estlandssvenska kulturarvet skall 
leva kvar i Estland, vill vi att est-
landssvenskarna skall leva kvar i 
minnet hos kommande generatio-
ner så är dessa steg ytterst viktiga. 
Om antalet estlandssvenskar mins-
kar drastiskt på minoritetslistan så 
finns risken att vi inte längre kan 
ha en Kulturförvaltning, som ser 
till att svenskarna och deras kultur i 

Estland före kriget inte glöms bort, 
utan det estlandssvenska arvet kom-
mer att försvinna ut i intet.

Till hösten är det val igen och 
vi vill uppmana alla som har röst-
rätt att utnyttja denna och verkligen 
rösta. Får vi för få som röstar blir 
valet ogiltigt och vi måste avsluta 
Kulturförvaltningen åtminstone för 
tre år framåt. 

Så använd din röst och rösta! 
När mötet var slut tackade Ülo 

alla ledamöter för denna period och 
hoppades att få se de flesta under 
nästa period också.

Sista sammanträdet i Kulturförvaltningen
Ingegerd Lindström

Aibolands museum 2019
Program:

13 juli Kafédag på Nuckö.
27-29 juli Firas Svenskdagen 2019 och   
 Olofsdagen på Ormsö. 
3 augusti kl. 12 Temadag för rökt fisk.
17 augusti kl. 11-17 Gamla hamnens marknad.
20 september kl. 16 Båtflyktingarnas 75-åriga minnesdag.
30 november Gamla hamnens julmarknad.
9-19 december Julby på Aibolands museum (förbeställ-
ning).

Välkomna!

Adress: Sadama 32, Haapsalu 

Info: tfn: +372 47 37 165, info@aiboland.ee, www.aiboland.ee 

ÖPPET: 1 maj-31 augusti, tisdag-lördag kl 10-18, söndag och mån-
dag kl 10-16. 

1 september-30 april: tisdag-lördag kl 10-16.                                                

 Söndag-måndag STÄNGT.
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Adressändring?
Om du flyttar till en ny adress, med-
dela adressändringen till föreningen 
med ett mejl till info@rnhf.se eller 
direkt till den registeransvariga Bri-
ta Wiberg, tfn 08-99 32 26, e-post 
brita.wiberg@gmail.com. Meddela 
även om du har ändrat din e-post-
adress, så kvarstår du som prenu-
merant på Nyhetsbrevet.

Politiska chockvågor
genom Estland
Vid parlamentsvalen i mars blev för-
visso det högerliberala Reformpar-
tiet vinnare med 34 mandat av 101. 
Dock valde näst största Centerpar-
tiet och premiärminister Jüri Ratas 
att avvisa koalitionserbjudandet från 
Reformpartiet. Den nya regeringen 
under ledning av Ratas består av 
Centerpartiet (26), Fosterlandspar-
tiet (12) och det högerpopulistiska 
EKRE (19). Samtliga regeringspar-
tier har fyra ministerposter. Bland 12 
ministrar är enbart två kvinnor. Inga 
kvinnor är ordförande i riksdagens 
fraktioner. EKRE har genom sina 
uttalanden sänt chockvågor genom 
Estland. Partiet är öppet EU- och in-
vandrarfientligt. Den nya talmannen 
i Riigikogu (parlamentet) tog bort 
EU:s flagga i parlamentsbyggnaden. 
Partiordföranden, tillika inrikesmi-
nister, Mart Helme har uttalat sig 
nedlåtande om kvinnor och anklagat 
yrkeskategorier, som läkare, journa-
lister, press och kulturarbetare, för 
lögn, mord och korruption. EKRE 
tog i maj även emot den öppet ryss-
vänliga EU- och NATO-motstånda-
ren Marine Le Pen i Tallinn. EKRE 
har öppet deklarerat att de vill stöpa 
om hela den politiska dagordningen 
i Estland. Många bedömare anser 
att Centerpartiet med Jüri Ratas och 
Fosterlandspartiet helt och hållet 
har lagt sig på rygg och gjort avkall 
från sina tidigare ståndpunkter, allt 
för att klamra sig fast vid makten. 
Kritikerna menar även att den nya 
regeringen äventyrar Estlands sä-
kerhetspolitik.

Drottning Margarethe
besöker Estland
Danmarks drottning Margarethe be-
söker Estland i juni för att högtid-
lighålla Dannebrogen – den danska 
flaggans 800-års dag. Enligt sägnen 
uppenbarade sig ett vitt kors med 
röd bakgrund ovanför Domberget i 
Tallinn år 1219 när kung Valdemar 

Sejr var på korståg. Drottningen 
anländer mycket lägligt till Tallinn 
med skeppet Dannebrogen. 
Estlands vackraste herrgårdar
Estland hade vid sekelskiftet 
1800/1900 cirka 1 200 herrgårdar 
med balttysk adel som ägare. De 
flesta expropierades efter Frihets-
kriget för precis 100 år sedan i sam-
band med landreformen som gjorde 
landets bönder självägande. Under 
sovjetperioden förföll eller förstör-
des det stora flertalet. Intresset för 
herrgårdarna är numera stort och 
många har fått nya ägare. De an-
vänds som privatbostäder, skolor, 
bibliotek, kommunhus med mera. 
Nyligen utsågs 2019 års bästa herr-
gårdar inom olika kategorier. Dessa 
är Saka, Kaagjärve, Vasta, Pikavere 
och Eivere.  Se www.mois.ee
Tallinns flygplats växer
Tallinns flygplats kommer att för-
dubbla sin kapacitet fram till år 
2035. Idag passerar cirka tre miljo-
ner passagerare årligen flygplatsen. 
År 2035 räknar man med sex miljo-
ner. Storleken på  passagerartermi-
nalen tredubblas med ett nybygge 
på 150 000 m2. Lägg därtill en så 
kallad  Airport City med kontor 
med mera. Tallinns flygplats fick 
2018 utmärkelsen Best European 
Airport för flygplatser med färre än 
5 miljoner passagerare. 
Långsam integration
av ryssar
I en studie, som genomförts av Na-
tional Center of Defense and Secu-
rity Awareness och som omfattade  
2 800 unga rysktalande i Estland, 
framkom att integrationen bland 
landets ryssar gått långsammare  än 
vad man tidigare trott. Flertalet anser 
att bra förbindelser med Ryssland är 
viktigare för landets säkerhet än bra 
förbindelser med NATO. Undersök-
ningen gav vid handen att allt fler 
icke-ester känner sig integrerade 
med Estland, dock ser man en risk 
med att ryssarna kan utsättas för rysk 

mediapåverkan. Många ser estniskt 
medborgarskap enbart som ett in-
strument för att kunna resa inom EU. 
Det föreligger skillnader i flertalet 
uppfattningar bland ryssar i Tallinn 
och nordöstra Estland. Tallinnrys-
sarna har mer västliga värderingar.
Let’s do it
Vid årets Let’s do it, städaktion av 
naturen, deltog cirka 44 000 frivil-
liga i över 2 000 lag. Let’s do it fick 
sin början i Estland 2008 och har 
vuxit till en global städa-naturenak-
tion med tiotals miljoner deltagare i 
över 170 länder. Som ett första steg 
kartlägger man olika nedskräpade 
områden genom ett avancerat app-
system. Därefter ger man sig man ur 
huse i olika lag för att samla ihop allt 
skräp. Årets globala World Clean-up 
Day arrangeras den 21 september. Se 
www.letsdoitworld.org
Kommunism = fängelse
Fängelset Patarei nära Tallinns hamn 
kommer att göras om till ett interna-
tionellt centrum för kommunismens 
offer under ledning av Estlands 
Minnesinstitut. Under sommaren 
öppnas 1 200 m2 för besökare som 
kan bekanta sig med den ursprungli-
ga försvarsfästningen från tsartiden. 
Fram till mitten av 1990 talet använ-
des byggnaden som fängelse, med 
speciella fasor från sovjettiden. Det 
var även första anhalt för tusentals 
arresterade i Estland som väntade på 
deportaion till Sibirien.  
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Lördagen den 27 april var det hög-
tidlig invigning av det nya Gårds-
huset på Aibolands museum. Bygg-
naden som stod färdig passade bra 
in i miljön, med samma färger som 
Hambergs hus och i samma stil som 
det ursprungliga Karl Ett´s färgeri, 
som låg där förr i tiden. 

Byggnaden innehåller tre rum, 
varav ett är en utställningslokal, i 
mitten ett förråd och det tredje ett 
garage för museets buss. I utställ-
ningslokalen finns gamla föremål 
såsom vagnar, en cykel, en separa-
tor och gamla verktyg.  Alla före-
mål berättar sin historia om gångna 
tider.

En hel del människor hade kom-
mit för att närvara vid invigningen 
och det fanns också speciellt in-
bjudna gäster, bland dem Sveriges 
nye ambassadör Mikael Eriksson, 
biträdande chefen på Norges am-
bassad Ole Øveraas, Patrik Görans-
son från S:t Mikaelskyrkan, Hap-
sals borgmästare Urmas Sukles och 
Bengt Heyman från Roslep. 
Viktigt att bevara kulturen
Ülo Kalm hälsade alla hjärtligt väl-
komna till museet på den här spe-
ciella dagen och därefter lämnade 
han över ordet till ambassadör Mi-
kael Eriksson, som talade om hur 
viktigt det är att bevara den est-
landssvenska kulturen och menade 
att man gjort ett bra arbete på Ai-
bolands museum. Han har relativt 
nyligen tillträtt sin tjänst och detta 
var första gången han var i Hapsal.  
Han visade ett intresse för estlands-
svenskarna som bådade gott för 
framtida samarbeten.

Norges ambassads biträdande 
chef, Ole Øveraas, talade efter Mi-
kael Eriksson och han hade redan 
varit i Hapsal tre gånger tidigare. 
Mycket trevligt att även vårt grann-
land Norge visar intresse för est-
landssvenskarna.

Efter detta talade Hapsals borg-
mästare Urmas Sukles och önskade 

museet lycka till i framtiden. Han 
sade också att befolkningen i Hap-
sal var stolta över att ha ett estlands-
svenskt museum i staden. Efter hans 
hälsning var det dags att avtäcka 
skylten som satt på huset. Denna 
var täckt av en broderad bonad och 
med gemensamma krafter lyckades 
Mikael Eriksson och Urmas Sukles 
dra bort den från skylten som det 
står ”Gårdshuset” på. Så var den 
nya byggnaden namngiven och in-
vigd.

Slutligen välsignades huset av 
kyrkoherde Patrik Göransson från 
S:t Mikaelskyrkan i Tallinn och kyr-
koherde Ants Rajando från Ormsö. 
Ants Rajando, som även är arkitekt, 
har ritat det nya Gårdshuset.

Gåvobrev
Efter det var det dags för utdelning 
av gåvor. Bengt Heyman fick ett gå-
vobrev till tack för sin donation till 
bygget av huset och sedan delades 
det ut fler gåvobrev och presenter 
till olika förtjänta personer. Även fa-
miljen Einar Hamberg hade skänkt 
pengar till byggnaden men kunde 
tyvärr inte delta i invigningen.

Efter den officiella ceremonin 
bjöd museet på klimpsoppa, kaffe 
och kaka. Vädret var strålande vack-
ert och solen lyste ner på alla gäster 
hela eftermiddagen. Både före in-
vigningen och under tiden spelade 

ormsöflickorna Marju Tamm och 
Yngve Rosenblad talharpa för gäs-
terna.

Samma dag hade Aibolands mu-
seums nybildade stiftelse sitt allra 
första sammanträde. Den nya sty-
relsen består av Mirjam Rääbis från 
Kulturministeriet, Liina Põld,vice 
borgmästare i Hapsal stad samt Leif 
Strömfeldt som representerar est-
landssvenskarna i styrelsen. Dess-
utom ingår förstås Ülo Kalm som 
styrelsemedlem samt som direktör 
för Aibolands museum.

Sist på dagen hade också Kul-
turförvaltningen sitt sammanträde 
på museet.

Invigning av Gårdshuset på Aibolands museum
Ingegerd Lindström

Bengt Heyman fick ta emot ett 
tackbrev för sitt bidrag till det nya 
huset.

Många besökare på invigningen. Foto: Ingegerd Lindström
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Samfundet för Estlandssvensk Kul-
tur satte redan i slutet av 1980-talet 
upp målet att uppföra ett eget mu-
seum. Som Aibolands museums fö-
delsedag räknar vi den 27 december 
1992. Under de första åren verkade 
museet under Läänemaas länssty-
relse och sedan som statligt muse-
um under Kulturministeriet.

Estlandssvenskarna har alltid 
drömt om, och velat bli fullvärdiga 
ägare till museet, och bilda en stif-
telse i Aibolands museums namn.

År 2013 när den nya museilagen 
trädde i kraft, fattade Kulturmi-
nisteriet beslutet att omdana mu-
seinätverket. I slutet av det här året 
kommer det att ha gått så långt med 
reformen att ett statligt museum 
finns kvar – Eesti Rahva Muuseum. 

Sedan reformen påbörjades har 
det förts diskussioner om framtiden 
för Aibolands museum. Från muse-
ets sida har jag uttryckt vår bestäm-
da önskan att efter reformen fort-
sätta som ett självständigt museum.

Eftersom museet är litet var det 
svåraste för Kulturministeriet att 
förklara för Finansministeriet att 
även ett litet museum kan vara livs-
kraftigt och utvecklas.

Kulturministeriets förre general-
sekreterare Paavo Nõgene besökte 
Hapsal för tre år sedan. När han och 
Hapsals borgmästare Urmas Sukles 
diskuterade museets framtid, sade 
borgmästaren att han skulle kunna 
undersöka möjligheten att bilda en 
självständig stiftelse i Aibolands 
museums namn. Generalsekretera-
rens positiva hållning och att han 
ville veta mer om estlandssvenskar-
nas bidrag med ekonomiskt stöd 

till museet ingav förhoppningen att 
ingenting är omöjligt. Jag gjorde 
genast en översikt över privatper-
soners donationer och fondstöd, 
och den visar klart hur viktigt de 
stödjande anser att museet är. Det 
tacknämligt stora ekonomiska stöd 
som getts under många år blev ett 
argument att räkna med för att Fi-
nansministeriet skulle godkänna att 
museet blev statligt och för att en 
stiftelse bildades.

Den 28 januari i år bildade Hap-
sal och Läänemaa museers stiftelse 
genom överenskommelse mellan 
grundarna Kulturministeriet och 
Hapsals stad den självständiga stif-
telsen Aibolands museum, med ett 
råd bestående av de tre ledamöterna 
Mirjam Rääbis från Kulturministe-
riet, Liina Põld från Hapsals stad 
och Leif Strömfelt som representant 
för estlandssvenskarna. Aibolands 
museum fortsätter med professio-
nella krafter hängivna sitt arbete. 
För egen del fortsätter jag som mu-
seichef och lovar att göra mitt bästa 
som sådan.

Vi har stora utmaningar. Att 
i Hapsal bygga ett vetenskaps-

centrum på Aibolands museum och 
en hamn. Att bygga om Korsgården 
på Runö till museum och att bygga 
ut ett besökscenter.

Det åligger oss att bevara det 
unika estlandssvenska kulturarvet 
och göra det känt för allmänheten!

Den stiftelse som grundats beak-
tar estlandssvenskarnas, statens och 
det lokala självstyrets intressen.

Tillsammans, som jämlika part-
ner, kan vi göra en insats för ut-
vecklingen av Aibolands museum 
och bevarandet av det estlandssven-
ska kulturarvet.

Vi är mycket tacksamma för stö-
det från alla goda museivänner. Vi 
alla vet att det ligger stor styrka i 
förenade krafter. Vi står inför en ny 
början och vi har ett klart mål för 
vår ögon. Vi ber om fortsatt stöd 
och råd till museet. Det kan för-
verkligas tack vare en donation från 
dig. Varje form av stöd, litet som 
stort, bidrar till museets utveckling.

Med en önskan om att vi må ver-
ka med framgång och kraft.

Ülo Kalm
Styrelsemedlem i

Stiftelsen Aibolands Museum

Aibolands museum i goda händer
Ülo Kalm

Ungdoms-
träffen 2019
Söndagen den 7 juli är 
det dags för årets ung-
domsträff. Vi samlas på 
Ölbäckstranden kl 14 där 
vi leker och tävlar för att 
ha kul och lära känna 
varandra bättre. Ett bra 
tillfälle att starta hemvän-
darveckan för alla ung-
domar mellan 14 och 30 
år. 

Vi bjuder på fika, skrubb-
sår och många skratt :)

Öppet kafé
Om du har något hantverk du 
vill sälja på Öppet kafé så tag 
med det och kom och delta 
lördagen den 13:e juli på 

Mickogården!
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Lördag 6 juli
Strandfest på Ölbäckstranden. Vi möts klock-
an 13.00 med någonting att äta och dricka och 
framförallt ett glatt humör!

Söndag 7 juli
Gudstjänst i Rosleps kapell, klockan 14.00

Ungdomsträff på Ölbäckstranden. Se separat 
annons.

Gemensam middag på Roosta, klock-
an 18.00. Anmälan senast den 27 juni. An-
mälan görs genom att ni betalar in be-
loppet på föreningens konto 55 68 81-1. 
Glöm inte att ange hur många vuxna och hur 
många barn ni betalar för!

Kostnad: Barn 0-6 år gratis, barn 7-12 år 105 kr, 
vuxna 240 kr.

Måndag 8 juli
Resa till Tartu 2 dagar. De som bokat denna 
resa kommer att få en  personlig information om 
pris och program i juni. 

Tisdag 9 juli
Resan till Tartu.

Onsdag 10 juli
Vandring med Erik. Samling vid parkeringen 
vid Roosta klockan 8.30. Ta med matsäck för två 
raster och kläder efter väderlek!

Klockan 17.00 bjuder Krister Engman in oss 
till fika på sin gård Graisas i Rosta by. Ingen 
anmälan behövs!

Torsdag 11 juli
Talko på Mickogården. På förmiddagen från 
klockan 10.00 samlas de som känner sig arbets-

sugna på Mickogården för ett talko. Föreningen 
bjuder på förtäring.

Grillafton på Mickogården. Ingen anmälan be-
hövs! I år har vi laddat upp med mat som ska 
räcka till alla! Vi träffas klockan 18.00. Aktivitet 
för barnen samt för de vuxna.

Fredag 12 juli
Tovning på Mickogården. Vi träffas klockan 
10.00 fulla av inspiration till att kreera mästerverk! 
Kostnad 20 euro som betalas på plats. Anmälan 
till Ingegerd Lindström, tfn: +46 70 735 53 12 el-
ler e-post: kokkas@telia.com senast 1 juli. 

Lördag 13 juli
Vi deltar i Öppet kafé i Nuckö. Vi kommer att 
ha kaffeförsäljning med lite försäljning av böck-
er, hantverk osv. Vi har ännu inte fått några tider 
för evenemanget men vi kommer att meddela 
mer senast vid den gemensamma middagen på 
Roosta. Vill du vara med och hjälpa till på Micko-
gården under dagen så hör av dig till Ingegerd 
Lindström, kontaktuppgifter, se ovan. 

Hemvändarveckan 2019
Hoppas ni har planerat in veckan 6 till 13 juli i år! Då är det vår traditionella Hemvändarvecka med olika 
evenemang. Vi hoppas ni anmäler er till de aktiviteter som behöver en anmälan i god tid så vi kan pla-
nera i lugn och ro.

Välkomna!
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Föreningens årsmöte hölls lördagen 
den 30:e mars i Immanuelskyrkan 
i Stockholm. Det var cirka 90 per-
soner som slöt upp och det var en 
trevlig stämning under mötet.

Vi hade dukat upp ett härligt 
bord med vinster till lotteriet i år. 
Föreningen fick många fina hand-
arbeten från Bengt Heyman som 
Eva Heyman hade tillverkat under 
årens lopp. Det var dukar, handdu-
kar, vepor och annat. Allt gjort med 
en konstnärs öga och hand. En del 
av handarbetena lottades ut, en del 
togs till Estland där tre av de vävda 
bonaderna nu hänger på väggen på 
Mickogården. Underbart vackra 
bonader. I Estland har vi fler vävda 
dukar och andra fina saker som vi 
kan använda. Ni som vann ett hand-
arbete av Eva kan skatta er lyckliga!

Vi sålde också, som vanligt, lite 
böcker. En del böcker kommer vi att 
ta med till Estland nu för att förvara 
på Mickogården till försäljning. Vi 
hoppas på en del besök i sommar.

Så tog de sedvanliga årsmötes-
förhandlingarna vid och det var 
inga speciella frågor att ta upp mer 
än de som måste vara med på ett 
årsmöte. Mötet beslöt att medlems-
avgiften skall vara detsamma under 
2020 som detta år, det vill säga 200 
kr för vuxna och 50 kr för barn och 
ungdom under 25 år.

Ny styrelseledamot
Val förrättades av styrelse, revisorer 
och valberedning. I styrelsen blev 
endast en ny medlem invald, Carl 
Axel Adelman kom in som ordina-
rie ledamot och Raul Targamaa gick 
in som suppleant. Några nya med-
lemmar valdes till valberedningen. 
Som ny sammankallande valdes 
Lennart Ygstedt och till ny ledamot 
valdes Ylva Åkerblad in. Krister 
Wikström omvaldes.  Jag ser fram 
emot att arbeta tillsammans med 
styrelsen ännu ett år.

Före kaffet presenterades kort 
sommarens Hemvändarvecka. Inga 

evenemang var helt klara men i 
stort sett var förslagen ungefär 
samma som tidigare år. Årets resa 

går till Tartu och den fylldes ganska 
snabbt. Vad som blir nytt i år är Öp-
pet kafé i Nuckö. Där kommer vi att 
delta och öppna upp Mickogården 
för besökare från hela området. Ett 
bra tillfälle att bekanta sig med den 
lokala befolkningen.
Nya regler
Göte Brunberg informerade om de 
nya regler som gäller för sophämt-
ning i Lääne-Nigula kommun. De 
är mer bindande och reglerade än 
tidigare. Den nya firman som skall 
sköta sophanteringen heter Eesti 
Keskkonnateenused och har redan 
börjat köra i vårt område.

Erik Johansson informerade om 
planerna för vår och sommar på 
Mickogården och Linnéa Sönnert 
Granberg berättade om arbetet med 
den nya vepan som skall fortsätta 
berättelsen som finns på vepan i Ai-
bolands museum. En grupp kvinnor 
sitter i Estland och syr och en grupp 
här i Sverige.

Under kaffepausen passade 
framtidskommittén på att dela ut 
en enkät till alla deltagare. Vi i sty-

Intressant föredrag avrundade föreningens årsmöte
Ingegerd Lindström

Linnéa, Lis och Svea visar upp den nya aibotapeten.
Foto: Ingegerd Lindström

Jonathan Lindström höll en intres-
sant föreläsning om hur svensk-
arna invandrade till Estland.
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relsen vill gärna veta vad ni som 
medlemmar anser att vi ska arbeta 
med för frågor, om ni kan tänka er 
att vara med i styrelse eller arbets-
grupp och vad ni vill läsa om i Med-
lemsbladet. Resultatet av den enkä-
ten kan ni läsa om här nedan.
Intressant föredrag
Efter pausen fick vi lyssna på ett 
intressant föredrag av arkeologen 
Jonathan Lindström som har rötter 
från Ormsö. Han berättade om olika 
teorier om hur svenskarna invand-
rade till Estland en gång för mycket 
länge sedan. Hans huvudteori, som 
han har beskrivit i boken ”Biskopen 
och korståget 1206”, är att bisko-
pen av Lund, Andreas Sunesson, år 
1206 skulle ha tvingat bönderna i 
några små byar på norra Öland att 
flytta till Ormsö. Därifrån skulle 
man under de följande århundra-
dena ha spritt sig till det område på 
fastlandet som gick under namnet 
Eyland, och som i stort sett är det-
samma som Rickul/Nucköområdet. 
Intressant att fundera på.
Fler medlemmar behövs
Så var årets årsmöte avslutat och nu 

ligger ett nytt arbetsår framför oss 
med nya utmaningar. Den största 
utmaningen för oss är att få in nya 
medlemmar så att föreningen inte 
försvinner ut i intet om ett antal år. 
Vi behöver få in yngre intresserade 
medlemmar som kan ta vid då vi 

äldre inte orkar längre. Föreningens 
viktigaste mål är att bevara den est-
landssvenska kulturen för framtida 
generationer, men då gäller det att 
generation efter generation berättar 
för sina efterkommande om arvet 
de har från estlandssvenskarna.

Ingrid Karlsson i samspråk med Liliane Bruce.

Vid årsmötet den 30 mars uppma-
nades deltagarna att fylla i en enkät 
som framställts av framtidsgruppen. 
Svaren har nu sammanställts och här 
följer en snabbredovisning av resul-
tatet. Vi fick in 45 svar från medlem-
mar i åldrarna 50-92 år. Huvuddelen 
av de svarande var bosatta i Stock-
holms län och Mälardalen.  Hälften 
av svaren kom från medlemmar som 
har fastigheter i Estland. 80 procent 
av de svarande besöker Estland var-
je år, alltifrån en till tolv gånger. 

Av svaren framgår att cirka 85 
procent varit medlemmar i mer än 
tio år  och man uppger att man är 
med främst för att bevara kontak-
ter, gemenskapen, bevara estlands-
svensk kultur samt erhålla aktuell 
information. Många av de som sva-
rat uppger att de redan är engagera-

de och innehar olika uppdrag inom 
föreningen. Ingen svarade att de var 
beredda att ta på sig  styrelse- eller 
annat uppdrag. Av svaren framgår 
vidare att cirka hälften vill att barn 
och barnbarn engagerar sig i för-
eningen. Man eftersöker aktiviteter 
som intresserar barn och ungdomar, 
exempelvis ungdomssamlingar och 
olika idrottsaktiviteter. På frågan 
vad som är viktigt att driva under 
de närmaste åren, framkom fortsatt 
utveckling av Mickogården, under-
lätta återbesök, ordna billigt boende 
samt rusta upp Nuckö kyrka. 

På längre sikt är det viktigt att 
de yngre generationerna engagerar 
sig för att hålla intresset uppe. Det 
är också önskvärt att medlemsan-
talet ökar. Man nämner också öns-
kemål om en rad aktiviteter: Kurs/

studiecirkel i estniska språket, före-
läsningar, presentation av estniska 
maträtter, släktforskningssemina-
rier, temadagar, pubaftnar, infor-
mationsmöten och sightseeingturer 
med guider i Estland. 

Slutligen frågan om vad man 
vill läsa om i Medlemsbladet. Här 
framfördes en hel del önskemål: In-
formation och nyheter från Estland 
efterfrågades från många, oavsett 
åldersgrupp. Vidare fanns önskemål 
om historiska reportage, estlands-
svenska livsöden i Sverige, utflykts-
reportage i Baltikum och vad som 
händer med vår estlandssvenska 
hembygd framgent. Framtidsgrup-
pen vill här passa på att tacka för en-
kätsvaren och visat intresse. Svaren 
är viktiga för vårt framtida arbete 
inom gruppen.

Enkät bland våra medlemmar
Gunvor Strömbom
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Kryssaren Magdeburgs grundstötning vid Odensholm
Göte Brunberg

Under århundradenas lopp har 
många skeppsbrott inträffat vid 
Odensholms stränder, men det 
mest spektakulära är när den 
tyska minikryssaren Magdeburg 
under första världskriget gick på 
grund endast några hundra me-
ter från Odensholms fyrtorn.
Det första världskriget inleddes 
med att Tyskland den 1 augusti 
1914 förklarade krig mot kejsardö-
met Ryssland. Magdeburg överför-
des till den tyska östersjöflottan och 
deltog under augusti i operationer 
mot mål på kusterna till Rysslands 
baltiska provinser.

Östersjöflottans befälhavare 
konteramiral Ehler Behring plane-
rade i slutet av augusti ett torpedan-
fall mot ryska örlogsfartyg, som var 
stationerade vid Estlands norra kust. 
Eskaderns flaggskepp var kryssaren 
Augsburg, och förutom Magdeburg 
ingick också torpedbåtarna V-26 
och V-186. Man gick den 25 augusti 
från söder om Gotland mot Finska 
viken, där man på kvällen kom in 
i tät dimma. Magdeburg kom vid 
sidan av den rätta kursen och gick 
vid midnatt på grund vid Odens-

holm, endast några hundra meter 
från fyrtornet. Klockan 01.03 med-
delade Magdeburg för Augsburg 
vad som hade inträffat, men Augs-
burg fortsatte, tillsammans med de 
övriga fartygen, med den ursprung-
liga operationen och därmed måste 
Magdeburg klara sig själv.

Försök att backa Magdeburg 
misslyckades, och för att lätta på 
fartyget släppte man överbord båda 
förankarna och flyttade en del gra-
nater från fören till aktern. Detta 
räckte inte, och inte heller att ytter-
ligare lätta fartyget genom att kasta 
överbord mer ammunition, kanon-
lavetter och andra lösa föremål. 
Inte heller torpedbåten V-26, som 
kom till platsen, lyckades dra loss 
Magdeburg. Man beslutade därför 
att Magdeburg var förlorad och 
skulle sprängas i luften. Klockan 
09.10 tände man stubintrådar för 
att spränga ammunitionsförrådet i 
fartygets för. Samtidigt samlades 
besättningen för att gå i livbåtarna 
och bli upphämtade av V-26. Explo-
sionen bröt sönder fartygets för och 
kommandobrygga och skorstenen 
längst mot fören.

V-26 lyckades ta ombord nästan 
300 besättningsmän från Magde-
burg innan ryska örlogsfartyg kom 
till platsen. De besköt V-26, varvid 
åtta män kastades över bord och 
15 dödades. De ryska fartygen tog 
inte upp jakten på V-26, som kom 
undan.

De ryska fartygen tillfångatog på 
Magdeburg 54 underofficerare och 
meniga och två officerare: befälha-
varen Richard Habenicht och hans 
adjutant. Man fann också flaggsig-
nalböcker och – vad som var mest 
värdefullt – kodböcker för radiosig-
nalering inom den tyska marinen. 
Som beskrevs i Medlemsblad nr 4 
2018 anlade ryssarna en radiospa-
ningsstation, ”Radistansen”, i Spit-
hamn. Där kunde man med hjälp 
av kodböckerna följa de tyska far-
tygens rörelser. Böckerna överläm-
nades också till Rysslands allierade 
Storbritannien och Frankrike.

Ryssarna försökte dra Magde-
burg från grundet, men inte heller 
de lyckades, så man förstörde farty-
get. Dessförinnan avlägsnade man 
kanonerna och motorerna. Vraket 
bärgades först under 1930-talet.

Skrot från Magdeburg lastas på 
skutan Österled.

Drunknade besättningsmäns gra-
var på Odensholm.

Vraket av Magdeburg. I bakgrun-
den Odensholms fyr.

Platsen för Magdeburgs grundstöt-
ning.

SMS Magdeburg

Magdeburg var den första av fyra 
tyska örlogsfartyg i klassen ”mi-
nikryssare” (Kleiner Kreuzer).
Sjösatt: 13 maj 1911.
Mått: deplacement 4 570 ton, 
längd 138,7 m, bredd 13,4 m, 
djupgående 4,4 m.
Maximal hastighet: 27,5 knop.
Beväpning: 12 st 105 mm kano-
ner, två torpedstationer och 120 
minor.
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En ny rabatt anlades också vid huset. Hoppas bara att inte frosten har 
tagit blommorna.

Med Evas vepor på väggen blev det genast hemtrevligare i Storstugan. 
Foto: Ingegerd Lindström

I påskas var vi ett gäng som arbeta-
de på Mickogården. Det var snicka-
re, målare och glada amatörer. 

Målarna, Raymond Westerblom 
och Örjan Karlsson, målade taket 
i storstugan i en vit färg medan de 
målade stockarna i taket svarta. Det 
lyfte hela rummet då det blev lju-
sare där inne. 

Snickarna startade med att mon-
tera det IKEA-kök vi köpt. De höll 
på från morgon till kväll och slet 
med ihopsättning och montering av 
köket men oj, vad fint det blev! Nu 
har vi ett fungerande kök där man 
kan baka och laga mat om man vill. 
Rejäla diskhoar kom med och vi 
köpte också in en ny spis och en ny 
kyl/frys. Ett rejält lyft för köket. Vi 
blev mer än nöjda. 

All heder och ett stort tack till 
alla som ställde upp och arbetade. 

Vi passade också på att köpa 
blommor till en rabatt utanför huset 
och Erik satte upp den fina skylten 
som visar att här ligger Mickogår-
den.

Som pricken över i:et satte vi 
upp några vepor som Eva Heyman 
vävt på väggarna och vilken skill-
nad det blev. Storstugan blev ombo-
nad och hemtrevlig direkt.

Ingegerd Lindström

I påskhelgen fick Mickogården ett helt nytt kök. Fint blev det.
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En tillbakablick
Estlandssvenska skogsägarfören-
ingar i västra delen av Estland har 
nu en 20-årig historia.  Den började 
1999 när tre initiativrika personer 
bildade Ormsö skogsförening, med 
avsikt att hjälpa de estlandssvenska 
skogsägarna att sköta och få ut eko-
nomiska värden av sin skog.  Ef-
terhand ombildades föreningen till 
Västra Kustens Skogsägare (VKS) 
så att verksamheten kunde utvid-
gas även till Rickul/Nuckö och fler 
medlemmar komma in. 

När jag nu funderar tillbaka så 
kan jag konstatera att utvecklingen 
har varit fantastisk under denna tid. 
Inte ens för ett 10-15 år sedan fanns 
ännu någon estnisk professionell 
organisation för oss skogsägare att 
tillgå. Det var förknippat med stora 
risker att engagera avverknings-
företag och att sälja virke, vilket 
vi också fick erfara inom VKS. Vi 
lyckades trots allt reda ut oegentlig-
heter med hjälp av en svår juridisk 
process och medlemmarnas starka 
stöd. Vi är därför mycket glada att 
skogsägareföreningen Läänemaa 
Metsaühistu (LM) idag har etable-
rat sig på ett utmärkt sätt och ger de 
svenska medlemmarna ett gott stöd 
i all verksamhet. 

VKS har numera en mindre och 
mer rimlig roll som ideell fören-
ing, men samarbetar med LM för 
att stödja deras fortsatta utveckling 
och fungera som en svensk kontakt-
punkt i skogliga frågor tills dessa att 
sådana behov inte längre föreligger. 

Årsmöte i Estniska huset
Den 5 maj träffades knappt 20 med-
lemmar och gäster för årsmöte i 
VKS. Mötet beslutade att fortsätta 
föreningens arbete med direkt infor-
mation till medlemmarna och stöd 
till LM för fortsatt utveckling av 
hemsida och skoglig verksamhet. 

Till styrelsen omvaldes Carl-
Axel Adelman, Monica Ahlström 
och Bengt Brunberg. Agneta Gren-

feldt avtackades för sina utomor-
dentliga och pedagogiska insatser 
som kassör och som ny kassör val-
des Per Sjöström. Alvin Törnblom 
omvaldes till styrelsesuppleant, lik-
som Krister Engman och Gunvor 
Strömbom till revisor respektive 
suppleant. Till valberedningen val-
des Lis Callenmark efter avgående 
Eva Odenskiöld. 
Presentation av LM
efter årsmötet
Liksom de senaste åren var LM på 
plats och presenterade sin verksam-
het direkt efter årsmötet. Alla med-
lemmar som hade frågor om sin 
skogsfastighet fick också individuell 
rådgivning. Arvo Aljaste, specialise-
rad på skogsföryngring och bidrags-
frågor, höll presentationen. Allar 
Luik, specialiserad på avverkning 
och virkesförsäljning, komplette-
rade med svar på vissa frågor. 

Arvo berättade bland 
annat att LM:s upp-
drag inte bara gäl-
ler skogsskötsel 
och skogsföryng-
ring, utan att man 
också arbetar 
med ekonomiska 
bidrag, kultur-
vård, dikning och 
vägskötsel på med-
lemsfastigheterna. 

Medlemmarnas mark har idag 
till störst del äldre, ofta slutav-
verkningsmogen, skog eftersom 
nyplantering än så länge bara har 
genomförts på en ganska liten an-
del. Särskilt gäller detta granskog. 
Under 2018 var det ändå främst 
gran som planterades, hela 78 pro-
cent. Dessutom var det under 2018 
mest skog med mycket al som av-
verkades, eftersom det var så hög 
efterfrågan på energived.
Mycket aktiviteter
som gäller plantering 
Arvo Aljaste och Mikk Link har i 
år genomfört ganska många stu-
diedagar med plantering för elever 
från olika skolor. LM har också 
genomfört studiedagar för medlem-
mar som är skogsägare. Dessutom 
har man tillsammans med Eramet-
sakeskus (centralorganisation för 
privatskogsbruket) medverkat vid 
Estlands största lantbruksmässa, 
Maamess, som hölls i Tartu. Där 
informerade man om plantering och 
olika typer av täckrotsplantor.

LM började i år mycket tidigt 
med planteringen, redan den 3 april. 
Detta är ungefär en halv månad ti-
digare än vanligt, vilket har varit 
mycket bra för genomförandet och 
man har därmed kunnat slutföra ar-
betet redan i mitten av maj. Detta 
har delvis också berott på att voly-
men plantering minskat något i år 
på grund av att det genomfördes en 
del kompletterande hjälpplantering 
förra året och att en del skogsägare 

i år är oroliga för att förra 
årets extrema torka 

ska upprepas. Åter-
beskogning efter 
slutavverkning är 
fortsatt en grund-
läggande och 
väldigt viktig åt-
gärd i ett ansvars-

fullt skogsbruk, 
både för LM och 

oss skogsägare.

VKS – En skogsägareförening med en 20-årig historia 
Bengt Brunberg

Allar Luik demonstrerar plante-
ringsutrustning och olika typer av 
täckrotsplantor på lantbruksmäs-
san Maamess.

Foto: Läänemaa Metsaühistu

Mer 
information

om VKS och LM finns på 
hemsidorna www.vastrakus-

tensskogsagare.se och http://
www.eramets.ee/eng/ (under 
uppbyggnad). Ni når VKS via 

mejl på info@vastrakus-
tensskogsagare.

se.
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Flitiga händer arbetar på att färdig-
ställa del 2 av den fina Aibotapeten 
som idag hänger på Aibolands mu-
seum. Del 2 ska handla om flykten 
och vad som hände i Sverige. 

Idag sitter en grupp damer i 
Hapsal på museet och broderar sin 
historia och en grupp sitter i Sverige 
och broderar sin historia. Det som 
växer fram under arbetets gång är 
helt fantastiskt. 

Jorma Friberg är den som ritat 
alla bilder som damerna syr kon-
turer till och fyller. Vi kommer att 
följa arbetet under tiden tills de är 
klara och ser med spänning fram 
emot slutresultatet.

Här broderas fortsättningen på Aibotapeten
Ingegerd Lindström

Flitiga brodöser arbetade på fortsättningen av Aibotapeten.
Foto: Birgit Jonsson

Samling vid båten för att ta sig över 
Östersjön. Foto: Birgit Jonsson

Brottaren Edvin Vesterby finns med 
på Aibotapeten. Foto: Birgit Jonsson

Kustbon flyttar över till Sverige.
Foto: Ingegerd Lindström

Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel överlåtelse, 

arvsärende, bygge, försäljning eller köp av fastigheter.
Ordnar högstbjudande på skogs- och åkermark.

Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg

katrin@jussuecanum.ee
+372 55 24842

Postadress: Jus Suecanum OÜ
Nurme 2, 90501 Haapsalu, Estland

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.

Lyckad teaterresa
Lennart Ygstedt

I förra medlemsbladet ”flaggades” 
för en teaterföreställning med titeln 
”Svek i Aiboland”, skriven av Mi-
kael Sjövall. Pjäsen spelades under 
helgen 10-12 maj på Viirus teater i 
Helsingfors.  Vi var några som tog 
chansen att ”kryssa” över till Hel-
singfors för att se pjäsen. 

Handlingen utspelar sig i slutet 
av 1940-talet i våra svenskbygder 
i Sovjetestland. Den framfördes på 
bästa tänkbara sett av de tre skå-
despelarna Jon Henriksen, Edith 
Holmström och Martin Åkesson, 
som mycket skickligt klarade av att 
gestalta flera roller samtidigt. Pjä-
sen berörde verkligen och översteg 
våra förväntningar. Den kan varmt 
rekommenderas.
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Färjelinjen 
Kapellskär – Paldiski

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Ka-
pellskär och Paldiski. 

Avgångstider från Kapellskär:
Måndag - onsdag, söndag  kl 10.00 
 ankomst Paldiski  kl 20.00
Torsdag-lördag (Sailor) kl 22.00 
 ankomst Paldiski fredag  kl  8.00
 ankomst lördag och 
 söndag (Sailor)  kl 10.00

Avgångstider från Paldiski:
Måndag-onsdag, lördag-söndag kl 23.00  
 ankomst Kapellskär  kl  7.30
Torsdag ej avgång
Fredag kl 10.00
 ankomst Kapellskär  kl 18.30
Lördag (Sailor)  kl  8.30
 ankomst Kapellskär kl 18.30
Boka med e-post pax@dfds.com, eller på

www.dfdsseaways.se. Telefonbokning,
tfn 0454-336 80 mån-fred 8-16.30

Föreningen har ingen rabatt på resa detta år.

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
Baltic Queen 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 10.15
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

 Rickul/Nuckö-området
under sovjetiskt styre 1944-1991
Denna bok är ett 
oerhört intressant 
och viktigt doku-
ment för att förstå 
hur livet tedde sig  
i Rickul/Nucköområ-
det under den andra 
sovjetockupationen. 
Boken tar upp fakta 
om hur det sovjetis-
ka samhället fung-
erade och innehål-
ler 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


