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svenska kulturarvet från Estland och Sverige, 
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Kära medlemmar!
Detta blir nog den svåraste le-
dare jag har skrivit under min tid 
som ordförande. Det finns inte så 
mycket föreningsnytt att skriva om. 
Allt i samhället och i våra huvuden 
kretsar ju kring coronaviruset sedan 
några månader tillbaka. Själv har 
jag suttit inne i drygt tre månader 
när detta skrivs. En månad som sjuk 
och resten i karantän som 70-plus-
sare. Jag antar att väldigt många 
av er känner igen sig. Känslan som 
finns hos många nu är att det är lite 
overkligt. Detta har inte hänt någon 
av oss under vår levnad. Visst har vi 
gått igenom olika influensor, till och 
med några pandemier, men denna är 
så speciell med instängningen av ett 
helt samhälle eller som i vårt fall 
här i Sverige, strikta restriktioner 
att följa. I Estland hade man också 
mycket stränga restriktioner till fol-
ket, stängda skolor, man fick bara 
vara tillsammans 2 + 2, alla museer, 
teatrar och övriga offentliga loka-
ler stängdes helt. Nu har museerna 
öppnat igen och Aibolands muse-
ums personal kan återgå till jobbet 
igen. 
En annorlunda sommar
Denna sommar kommer inte att bli 
som tidigare. Vi vet inte när och om 
Estland släpper på sina restriktioner 
och om vi skall kunna åka dit igen. 
Kommer man att vara tvungen att 
sitta i karantän i två veckor? Många 
frågor men inga svar just nu. Min 
tanke är också att om jag skulle åka 
dit och bli smittad så vill jag inte 
belasta deras sjukvård. Förmodli-
gen har de mindre resurser där än 
här i Sverige. Jag ser fram emot att 
komma till Höbring igen men väljer 
nog att vänta tills det känns säkert 
igen.

Vad vi vet är att sommaren inte 
blir densamma som tidigare med 
Hemvändarvecka och träffar på 
Mickogården. Vi har ställt in Hem-
vändarveckan då vi inte ser någon 

ljusning i situationen så tidigt som 
andra veckan i juli. Vad vi vet nu är 
att Estland har ställt in alla offent-
liga större evenemang, till exempel 
amerikanska bilutställningen, till i 
slutet av augusti. 

I Estland har det inte förekom-
mit lika stor smittspridning som här 
i Sverige. Värst drabbat är Ösel. 
Detta beror på att man fick besök 
av ett italienskt volleybollag tidigt 
i mars. Det visade sig att smittan 
följde med dem och spridningen 
blev så stor att hela Ösel isolerades. 
Invånarna kom varken till eller från 
ön. Däremot verkar smittan inte ha 
orsakat några sjuka eller döda i Lää-
nemaa där vi bor. Endast fyra kända 
fall av smitta och inga dödsfall. 
Varför just Läänemaa är skonat vet 
man inte men mina farhågor är att 
det kommer även dit när man släp-
per på restriktionerna. Eller så kan 
jag ha fel. Jag hoppas verkligen det!
Årsmötet 2020
Som ni alla nu vet så fick vi ställa in 
årsmötet, som skulle ha hållits den 
18 april. Vi såg inte heller någon 
möjlighet att hålla det inom rimlig 
tid. Därför valde vi att hålla årsmö-
tet digitalt eller med poströstning. 
Detta är tillåtet och i denna speciel-
la situation kände vi att det var enda 
lösningen. Vi tackar alla som svara-
de på vårt årsmötesformulär och vi 
redovisar resultatet inne i tidningen.

Vad vi märkte var att bara hälften 
av våra medlemmar har meddelat 
sin e-postadress till oss. I situationer 
som denna är det väldigt värdefullt 
att kunna skicka meddelanden via 
mejl istället för via post. Dels kom-
mer meddelandet fram snabbare och 
dels sparar vi pengar i föreningen. 
Jag vet att flera har avbeställt Ny-
hetsbrevet och på så sätt försvunnit 
ur vårt e-postregister. Jag kan förstå 
om ni inte vill ha nyhetsbrevet men 
det vore ändå viktigt för oss att ha 
er e-postadress. Det finns möjlighet 
att lägga in den i ett register som 

endast används i sammanhang där 
vi snabbt behöver komma i kontakt 
med medlemmarna. Hemsidan och 
Facebook i alla ära men alla läser 
inte där. Så ni som fick årsmötesfor-
muläret per post; om ni inte har nå-
got emot att ge oss e-postadressen 
så meddela den till info@rnhf.se. Vi 
respekterar givetvis om ni inte vill 
lämna ut den!

Hur hösten kommer att se ut i 
föreningen är det väldigt svårt att 
sia om nu. Vi får återkomma med 
det. En del experter säger ju att 
denna isolering av oss 70-plussare 
kan pågå året ut. Vi får hoppas på 
ett vaccin så snart som möjligt men 
även det ser ut att dröja.

Gåvor
I samband med inbetalda medlems-
avgifter har föreningen mottagit gå-
vor av er medlemmar! Totalt har vi 
fått 12 550 kr till Mickogården och 
1 300 till humanitär hjälp!

Vi är mycket tacksamma för 
detta och sänder ett stort tack till er 
som bidragit! 

För tillfället har vi 708 ordina-
rie medlemmar och 48 ungdoms-
medlemmar. Antalet medlemmar 
sjunker stadigt och vad det beror på 
skulle vara intressant att veta. Men 
vi har en naturlig minskning genom 
att flera av våra äldre medlemmar 
har avlidit under förra året. Vi fort-
sätter att försöka locka fler av den 
yngre generationen att bli medlem-
mar och på så sätt hjälpa till att be-
vara sitt estlandssvenska kulturarv. 
Man behöver inte arbeta aktivt i 
föreningen för att vara medlem, det 
hjälper oss mycket att bedriva vår 
verksamhet om vi får ert stöd som 
medlem.

Håll ut och håll avstånd så ses vi 
när detta är över!
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Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö
Göte Brunberg

Coronapandemin
I artikeln ”Nyheter från Estland” på 
sidan 9 beskrivs de åtgärder, i form 
av tvingande bestämmelser, som 
Estlands regering har utfärdat för 
att begränsa spridningen av corona-
viruset (covid-19) i landet.

De bestämmelser som mest har 
påverkat livet i en landsbygdskom-
mun som Lääne-Nigula är nog de 
som har berört skolorna, barndag-
hemmen och biblioteken.

Från den 16 mars har kommu-
nens grundskolor och Nuckö gym-
nasium varit stängda. Undervisning 
har hållits på distans via internet, 
i  Nuckö gymnasium med använd-
ning av tjänsten Stuudium och i 
Nuckö skola med Zoom.

Den 15 maj lättade man på res-
triktionerna så att fysisk undervis-
ning kunde ske i begränsad omfatt-
ning. Nuckö gymnasium och Nuckö 
skola kommer att hålla skolavslut-
ningar i slutet av juni, på ett sätt 
som ryms inom ramen för de mötes-
restriktioner som fortfarande gäller.

Kommunens barndaghem har 
hållits öppna, men i flera av dem 
har inga barn gått på grund av att 
föräldrarna har hållit dem hemma. 
Daghemmen är nu öppna i ordina-
rie omfattning med restriktionen att 
barn med minsta sjukdomssymtom 
inte får komma dit.

Biblioteken, som har varit stäng-
da, öppnade i begränsad omfattning 
den 5 maj men har nu återupptagit  
ordinarie verksamhet.
Kommunfullmäktigmöte
via internet
Kommunfullmäktige i Lääne-Nigu-
la höll den 14 maj ett möte via Sky-
pe. För att detta skulle vara möjligt 
krävdes en ändring av kommunens 
stadgar. Detta skedde vid ett ”möte” 
via mejl, som tog tre dagar att ge-
nomföra och avslutades den 1 maj.
Kommunens ekonomi
Krisen har påverkat – och kommer 
att påverka – statens och kommu-

nernas ekonomier. Lääne-Nigula 
kommun har sänt de anställda, som  
har bedömts sakna arbetsuppgifter, 
på semester.

Finansministeriet rekommen-
derar lokalförvaltningarna att göra 
omfattande omprioriteringar av 
budgeten det andra halvåret, när det 
har klarnat hur mycket epidemin 
har påverkat statens ekonomi och 
därmed det ekonomiska stödet till 
lokalförvaltningarna. 
Vägunderhåll
Detta år kommer åtta vägavsnitt i 
kommunen att förses med vägbana 
av oljegrus. I Nuckö delkommun 
gäller detta vägen Pasklep-Österby 
och 700 meter av vägen Höbring-
Dirslätt. Kostnaden ligger något 
under 300 000 euro.

Inom ramen för ett av reger-
ingens beslutat krispaket kommer 
kommunen att tilldelas ett till-
läggsbelopp på 528 000 euro. Dessa 
pengar planerar man att i första 
hand använda till  en grundlig re-
paration av kommunens grusvägar. 
Med åren har grusskiktet på många 
vägar blivit så tunt att det inte finns 
något att hyvla bort.
Vägen till Ramsholms udde
I de tre senaste utgåvorna av Med-
lemsbladet har beskrivits tvisten om 
vägen till Ramsholms udde. De nya 
ägarna till den fastighet där vägen 
ligger stängde av vägen för biltrafik 
med en grind. Lääne-Nigula kom-

mun beslutade därför i juni förra 
året att ställa vägen under tvångs-
förvaltning för att öppna den för 
allmän trafik. Beslutet överklagades 
i domstol av ägarna, men en första 
instans gav kommunen rätt. Ägarna 
gick då till nästa instans, Tallinns 
distriktsdomstol, som den 28 maj 
förklarade att den lägre instansens 
domslut gäller.

Ägarna har fortfarande möjlig-
het att vända sig till Högsta dom-
stolen, men om detta inte sker inom 
utsatt tid kommer grinden att tas 
bort och vägen öppnas.
Vägrondell i Linnamäe
Vägarna Nigula kyrka-Derhamn 
och Keila-Hapsal möter varandra 
i ett vägkors vid Konsumbutiken i 
Linnamäe. Om man – som bilen på 
fotot – kommer i riktning från Ni-
gula kyrka skymmer butiksbyggna-
den sikten åt höger och det är där-
för lätt att man missar fordon som 
kommer från Keilahållet. På platsen 
har det skett åtta trafikolyckor de 
senaste fem åren, lyckligtvis utan 
personskador. 

För att göra korsningen mer tra-
fiksäker planerar man att anlägga en 
rondell. När detta kan ske beror av 
kostnaden och vilken prioritet som 
projektet ges. Enligt Estniska väg-
väsendet kan det bli tidigast 2022, 
men kommundirektören Mikk Lõh-
mus hoppas att det blir redan nästa 
år.

Vägkorset i Linnamäe.                                                             Foto: Lääne Elu
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Historien om hur Nuckö kyrksocken blev Nuckö delkommun
Göte Brunberg

Det område som vi i dag kall-
lar ”Rickul/Nuckö” har sitt ur-
sprung i Nuckö kyrksocken från 
1500-talets början. Inom socknen 
skapades som en följd av 1866 års 
kommunlag ett stort antal kom-
muner, som 1891 minskade till tre 
och 1939 till två. Under sovjetti-
den ersattes kommunerna med 
bysovjeter. Dessa slogs under 
åren ihop så att det 1976 fanns 
kvar endast en, Birkas bysovjet, 
med i stort sett samma område 
som den ursprungliga Nuckö 
kyrksocken. Efter Estlands åter-
vunna självständighet 1991 blev 
Birkas bysovjet Nuckö kommun, 
som 2017 blev delkommun i Lää-
ne-Nigula kommun.
Nuckö kyrksocken
När Estland kristnades på 1200-ta-
let organiserades det religiösa livet i 
församlingar, knutna till en försam-
lingskyrka. Församlingens geogra-
fiska område kallades kyrksocken. 
Sankta Katarina församling, med 
kyrka på Nuckö, bildades troligen 
på 1400-talet. Församlingsområdet 
bestod, förutom Nuckö, av den del 
av det närmaste fastlandet som kall-
lades Eyland. Från början tillhörde 
församlingsområdet Pönals kyrk-
socken men i början av 1500-talet 
blev Nuckö en egen kyrksocken.

Efter etablerandet av godsen 
på 1600-talet och godsens ökande 
makt som lokal administration fick 
kyrksocknarna (som nu bara kallas 
socknar) mer och mer rollen av ad-
ministrativ nivå mellan godsen och 
den överliggande nivån, länet.
Godsen i Nuckö socken
Karta 1 visar godsen i Nuckö sock-
en vid mitten av 1800-talet, deras 
markområden och vilka byar som 
tillhörde respektive gods.

På Nuckö fanns godsen Birkas, 
Bysholm, Lyckholm, Pasklep och 
Skåtanäs samt Nuckö pastorats-
gods. I Eyland fanns godsen Rickul, 
Dirslätt, Nömküll och Sutlep.

Godset Niby tillhörde adminis-
trativt Pönals socken, men försam-
lingsmässigt Sankta Katarina för-
samling. Byarna under godset kom 
senare att ingå i Sutleps kommun.

Odensholm (som på kartan av 
utrymmesskäl har lagts närmare 
fastlandet än i verkligheten), till-
hörde godset Neuenhof nära Hap-
sal.
1866 års kommunlag
Genom kommunlagen 1866 för-
lorade godsen sin roll som lokal 
förvaltning och ersattes med kom-
muner.

Det främsta kommunala organet 
var kommunfullmäktige. Till full-
mäktiges befogenheter hörde val av 
kommunäldste och medlemmarna 
i kommunstyrelsen. Kommunsty-
relsen var kommunens exekutiva 
organ. I dess uppgifter ingick att 
sköta kommunens ekonomi och 
kommunens institutioner (framför 
allt skolorna), bestämma skatt och 
skattefördelning och lönen för de 
kommunanställda. Kommunäldsten 
ledde kommunstyrelsens arbete och  
kommunfullmäktiges och kom-
munstyrelsens möten, genomförde 

Karta 1. Gods och byar i Nuckö socken vid mitten av 1800-talet.
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det ”asundus” (”nyby”), men de två 
byar, som etablerades på den mark  
som hade tillhört Rickuls gods, fick 
egna namn: Norrby och Söderby.

Socknarna förlorade 1926 sin 
status som administrativ nivå.
1939 års förvaltningsreform
Genom den förvaltningsreform som 
beslutades den 7 oktober 1938 och  
trädde i kraft den 1 april 1939 mins-
kades antalet kommuner i Estland 
från 365 till 248.

I Nuckö socken slogs Paskleps 
och Sutleps kommuner ihop till 
Nuckö kommun. Enligt ett första 
förslag var det tänkt att även Rick-
uls kommun skulle ingå i Nuckö 

kommun, men detta mötte kraftigt 
motstånd i kommunen. En viktig 
fråga var skolväsendet, där man 
genom att svenskarna var i kraftig 
majoritet hade kunnat bestämma att 
undervisningsspråket skulle vara 
svenska, och man trodde att man 
skulle förlora detta inflytande i en 
storkommun. Rickul blev därför 
fortsatt en egen kommun, men tre 
små estniska byar, Kervet (Kiritse) 
och Valp (Valipä) från Nõva kom-
mun och Stora Derskog (Metsküla) 
från Sutleps kommun inkluderades 
i kommunen för att säkra underla-
get för en estniskspråkig skola (se 
karta 2).

kommunstyrelsens beslut, skötte 
kommunens ärenden och ansva-
rade för att lagar följdes. Han hade 
också polisbefogenhet över de per-
soner av bondeståndet som bodde 
inom kommunens gränser. En vik-
tig tjänsteman var också kommun-
sekreteraren.

Kommunrätten bestod av tre 
bönder, som hade valts till domare 
av kommunfullmäktige.
Etablerandet av kommuner
i Nuckö socken
På Nuckö skapades från början ett  
antal småkommuner, i stort sett en 
för varje gods, varav några under 
åren fram till 1891 slogs ihop till 
större kommuner: Birkas (1866-
1891), Kolanäs (1866-1893), Lyck-
holm-Skåtanäs (1866-1872), Nuckö 
(1866-1891) och Pasklep (1866-). 
Lyckholm-Skåtanäs delades 1872 
upp i Lyckholm och Skåtanäs 
(1872-1891).

På fastlandsdelen bildades 1866 
två kommuner: Rickuls kommun, 
som omfattade området under Rick-
uls gods, och Sutleps kommun som 
omfattade byarna under Sutleps och 
Nömkülls gods.

Till socknen kom 1887 Odens-
holms kommun från Ridala socken.
Kommunerna 1891-1939
I hela Estland fanns 1891 över 1 000 
kommuner men antalet minskades 
därefter drastiskt så att det 1899 en-
dast fanns 387 kvar.

I Nuckö socken slogs kom-
munerna på Nuckö ihop till en 
enda kommun, Paskleps kommun. 
Odensholms kommun införlivades 
i Rickuls kommun. Sutleps kom-
mun utökades med områdena un-
der godsen Dirslätt, Nömküll och 
Niby. Kvar blev alltså tre kommu-
ner: Rickul, Sutlep och Pasklep (se 
karta 2).

I början av 1920-talet skapades 
nya byar (blåmarkerade på kartan) 
på de marker som genom 1918 års 
markreformlag hade konfiskerats 
från godsen. I Nuckö socken fick 
de i allmänhet sitt namn efter god-
set med tillägg av det estniska or- Karta 2. Kommuner och byar i Nuckö socken 1938.
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Sovjettiden, bysovjeter införs
År 1945 infördes i Estland bysovje-
ter (”külanõukogu”, förkortat ”knk”) 
som lokala administrativa enheter. 
Inom Rickuls kommuns område 
skapades två bysovjeter: Bergsby 
bysovjet (Tuksi knk) och Gambyns 
bysovjet (Vanaküla knk). Till Bergs-
by bysovjet hörde byarna Spithamn, 
Bergsby, Roslep, Ölbäck, Rosta, Paj, 
Haversved och Rickul och till Gam-
byns bysovjet Norrby, Söderby, Hö-
bring, Gambyn, Lucksby, Stora Der-
skog, Kervet och Valp. Byarna inom 
den tidigare Sutleps kommun kom 
att tillhöra Sutleps bysovjet (Sutlepa 
knk) och byarna inom den tidigare 
Paskleps kommun Birkas bysovjet 
(Pürksi knk).

År 1954 gick Gambyns bysovjet 
in under Bergsby bysovjet och Sut-
leps bysovjet in under Birkas by-
sovjet. Därmed omfattade Bergsby 
bysovjet samma område som den 
tidigare Rickuls kommun och Bir-
kas bysovjet samma område som 
Nuckö kommun.

År 1971 ”likviderades” Bergsby 
bysovjet och dess område införli-
vades med Linnamäe bysovjet. Till 
Linnamäe bysovjet överfördes även 
ett 4 870 ha stort område av fast-
landsdelen av Birkas bysovjet.

År 1976 fördes det område 
som 1971 hade förts över till Lin-
namäe bysovjet tillbaka till Birkas 
bysovjet, som nu i stort sett omfat-
tade samma område som 1945 hade 
tillhört kommunerna Rickul och 
Nuckö.

Under årens lopp skedde även 
ihopslagningar av byar, den sista 
1977, efter vilken det endast fanns 
17 byar kvar.
Estland blir fritt, kommunerna 
återbildas
Efter det att Estland 1991 åter hade 
blivit fritt bildades åter kommuner, 
i allmänhet på grundval av bysov-
jeterna. Birkas bysovjet fick den 27 
december 1990 namnet Nuckö by-
sovjet, som den 11 april 1991 änd-
rades till Nuckö kommun.

Under sovjettiden hade ett antal 

av de historiska byarna slagits ihop 
med andra byar, men 1997 återska-
pades Roslep (från Derhamn), Öl-
bäck (Bergsby), Gambyn (Höbring) 
och Hosby (Birkas) och fick status 
av egna byar. Byn Nõmmküla de-
lades upp i två byar: Klottorp och 
Persåker. År 2009 avstyckades en 
ny by, Tällnäs, från Pasklep. Antalet 
byar är därmed 23.

Den 1 januari 1999 fick byarna, i 
tillägg till de estniska namnen, även 
svenska parallellnamn.

Karta 3 visar de nuvarande by-
arna och vilka tidigare byar (histo-
riska och nybyar) som ligger inom 
respektive bys område.

Nuckö blir delkommun
I början av 2000-talet fanns i Est-
land totalt över 200 så kallade lo-
kalförvaltningar (städer och kom-
muner), många ekonomiskt inte 
bärkraftiga. Man beslutade därför 
2015 att genomföra en förvaltnings-
reform, där lokalförvaltningarna 
skulle slås ihop till större enheter. 

Nuckö kommun gick, tillsam-
mans med Nõva, Kullamaa och 
Martna, ihop med Lääne-Nigula 
kommun och bildade en ny kom-
mun med namnet Lääne-Nigula. 
Nuckö kommun blev delkommun  i 
den nya kommunen. Beslutet trädde 
i kraft den 21 oktober 2017.

Karta 3. Nuvarande och historiska byar i Nuckö delkommun.
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Som ni alla är medvetna om så kom 
detta årsmöte att se helt annorlunda 
ut än tidigare. Vi har nog aldrig haft 
denna typ av möte tidigare och jag 
hoppas verkligen att vi slipper ha 
det så ett år till!

Men ändå så fungerade det väl-
digt bra. Vi skickade ut 366 årsmö-
tesformulär per e-post och 358 brev 
till medlemmarna och vi fick in 75 
svar på e-post och 49 brevsvar. Det 
är fler än som brukar komma på vårt 
fysiska årsmöte. 33,8 procent av 
dem som fick e-post öppnade inte 
mejlet vilket vi kan se i statistiken 
för Nyhetsbrevet och vissa studsade 
tillbaka vilket innebär att vi hade 
fel e-postadress till dem. Men ma-
joriteten av medlemmar med e-post 
fick sitt årsmötesformulär. 

Om vi då tittar på de svar vi fick 
så var det ganska klart att majorite-
ten svarade ja på alla frågor. Några 
hade missat att det fanns en baksida 
på formuläret som kom med post, 
men totalt sett svarade alla på samt-
liga frågor.

För samtliga frågor fanns en 
majoritet för beslut. Det innebär 
att verksamhetsberättelsen och den  
ekonomiska redovisningen godkän-

des och ansvarsfrihet för styrelsen 
beviljades. Vi tackar för det!

Två förslag till ordförande för 
ett år fanns bland svaren. En med-
lem föreslog Lis Callenmark som 
ordförande men efter kontakt med 
Lis, som inte ville ställa upp, blev 
beslutet att nuvarande ordförande, 
Ingegerd Lindström, omvaldes på 
ett år. Två nya medlemmar valdes 
in, vilket är mycket positivt. Nedan 
ser ni hur den nya styrelsen ser ut 
idag.

Vi tackar alla er som svarade på 
vårt årsmötesformulär och hoppas 
att vi nästa år kan ses som vanligt! 

Ha en bra sommar och var rädda 
om er!

Styrelsen

Den nya styrelsen ser ut som följer:
Ordförande: Ingegerd Lindström
Kassör: Göran Treiberg
Sekreterare: Svea Johansson
Ledamöter: Kaisa Wikström, Carl 
Axel Adelman, Jan Stussare, Ove 
Grönvall
Suppleanter: Lis Callenmark, Inge-
mar Uussaar

Vi tackar för förtroendet och lo-
var göra vårt bästa för föreningen!

Ett annorlunda årsmöte

Torsdagen den 28 maj kom be-
skedet från utrikesminister Urmas 
Reinsalu, att medborgare i 16 län-
der inom Schengen kan få resa in i 
Estland utan att behöva sitta i ka-
rantän där. Dessa länder är bland 
andra Österrike, Tjeckien, Finland, 
Frankrike, Tyskland, Grekland, 
Ungern, Island, Lettland, Litauen, 
Norge, Polen och Schweiz. Men 
bland dem finns inte Sverige med 
utan om man kommer från Sverige 
måste man sitta i karantän i 14 da-
gar om man reser in i Estland. 

Idag, den 29 maj har Tallink inte 

lagt ut något meddelande om att 
man upptar färjeförbindelsen men 
detta kan ha ändrats innan tidningen 
kommer i tryck. Håll utkik på de-
ras hemsida. Svenska UD:s rekom-
mendationer ligger fortfarande fast 
att man inte ska resa längre än cirka 
2 timmar från sin hemort och detta 
gäller (också i nuläget) till den 15 
juli. 

Medborgare från sexton länder 
kan resa till Estland

Ny kassör
i föreningen

Jag heter Göran 
Treiberg och har 
varit ledamot i 
Valberedningen 
sedan 2013. Vid 
årsmötet 2020, 
som genomför-
des digitalt och 
genom poströst-
ning, valdes jag in i styrelsen för 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening 
som kassör. Jag har även varit med i 
styrelsen för SOV på 1970-talet. 

Jag är född 1945 och uppväxt i 
Älvsjö, förort till  Stockholm. Mina 
föräldrar var båda födda i Estland. 
Min far, Voldemar Treiberg, föddes 
i Ölbäck Kro, där min farfar Anders 
var kyrkvärd i Rosleps kapell och 
förestod den kooperativa affären i 
byn. Min mor, Alide Heyman, var 
född i Roslep Brus. Mina föräldrar 
och mina bröder Erling och Sten 
kom till Sverige strax före kriget, 
1939.

Mina första nio år i skolan av-
slutades med realexamen, som det 
hette då. Fyra år senare blev jag 
byggnadsingenjör. Därefter militär-
tjänst med utbildning till kvarter-
mästare. Efter detta började arbets-
livet inom byggbranschen och jag 
jobbade ett antal år som kalkylator 
och arbetsledare.

Jag började med studier i före-
tagsekonomi på Stockholms uni-
versitet, som resulterade i en exa-
men motsvarande civilekonom med 
totalt 100 poäng i företagsekonomi 
tillsammans med andra ämnen. 
Kanske jag får nytta av detta i min 
blivande roll som kassör!

Numera är jag arbetsbefriad med 
ålderns rätt. Mina två barn, David 
och Jessica, bor inte långt bort från 
mig med mina barnbarn, Nelly, 
Tyra och Leo (tvillingar) samt Ella, 
Malte och Signe, alla mellan 3 och 
11 år.

Göran Treiberg
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Coronapandemin
Estlands regering utfärdade den 
14 mars undantagstillstånd för att 
komma tillrätta med coronapande-
min (covid-19). Bland åtgärderna 
kan nämnas 2 + 2 regeln, det vill 
säga maximalt två personer med två 
meters avstånd, stängning av skolor 
och läroanstalter, köpcentra, bad,  
teatrar, biografer och förbud mot 
sammankomster. Inom sjuk- och 
hälsovården gavs prioritet åt coro-
napatienter. Gränserna stängdes för 
privattrafik. Regeringen utlovade 
snabbt rader av stödåtgärder för nä-
ringsliv och anställda.

Undantagstillståndet hävdes den 
18 maj med en virtuell drive-inkon-
sert på Tallinns sångarfält med tu-
sentals deltagare runt om i hemmen. 
Dock kvarstår begränsningar, såsom 
besöksförbud på sjukhus och äldre-
boenden. En av de första åtgärderna 
var att öppna resandet till och från 
Lettland och Litauen. Till Finland 
kan man resa om familjeskäl före-
ligger eller med anledning av arbete,  
men inte som turist. Vid inresa till 
Estland är alla fortsatt hänvisade 
till 14 dagars karantän. Ej heller är 
folksamlingar tillåtna, vilket inte 
minst drabbar sommaren kultureve-
nemang.

Undantagstillståndet togs överlag 
väl emot av allmänheten, dock med 
viss varningsflagg att regeringen 
skulle kunna utnyttja detta som en 
förevändning att införa begränsning-
ar inom andra samhällssektorer. 

Fram till undantagstillståndets 
upphävande hade drygt 72 000 co-
ronatester genomförts, av vilka 
1 794 (2,5 procent) var positiva. An-
talet inlagda på sjukhus var den 20 
maj 39, av vilka två behövde hjälp 
med andning. Antalet avlidna upp-
gick till 64.  

Regeringen ger daglig informa-
tion om utvecklingen. Ansvarig 
myndighet är Hälsovårdsmyndig-
heten (Terviseamet).

Värst drabbat har Ösel varit. 
Detta på grund av ett idrottseve-
nemang med deltagare från Italien 
i mars. Därutöver var Tallinn drab-
bat medan övriga Estland har kla-
rat sig förhållandevis lindrigt. Ösel 
och övriga öar var avstängda under 
större delen av undantagsperioden.

Det är ännu för tidigt att göra 
sammanfattningar av konsekven-
serna av covid-19 för Estland. Eko-
nomin har drabbats, inte minst tu-
rismen och besöksnäringen.
Varning för Ryssland
KAPO, det vill säga Estlands sä-
kerhetspolis, varnar i sin årsbok för 
att Ryssland i allt högre utsträck-
ning satsar på att påverka yngre 
utomlands bosatta ryssar och att 
utnyttja dessa för att destabilisera 
och splittra Estland. Ungdomar 
lockas med lägeraktiviteter, täv-
lingar, internationellt samarbete, 
miljöaktiviteter med mera. Sats-
ningen på att påverka äldre ryssar 
tycks ha lagts på is. Från ryskt håll 
har under senare år skett en med-
veten omskrivning av det andra 
världskriget och Rysslands roll 
att som ledande nation ha befriat 
Östeuropa. I samband med detta 
har samarbetet med Hitlertyskland 
i krigets början försvarats som en 
nödvändighet. Enligt rysk historie-
uppfattning rättfärdigas ockupatio-
nen av Estland inklusive det poli-
tiska förtrycket.
Befolkningen ökar
Antalet invånare i Estland uppgick 
den 1 januari 2020 till 1 328 976 
vilket är en ökning med 4 156 i jäm-
förelse med samma period 2019. 
Ökningen beror på en nettoinvand-
ring på 5 458 personer med 18 259 
inflyttade och 12 801 utflyttade. Det 
stora flertalet inflyttade kommer 
från Ukraina och Ryssland, förutom 
att ester bosatta i utlandet återvän-
der. Saldot mellan födda och avlid-
na var -1 302.

Jag heter Jan 
Stussare och är 
ny styrelseleda-
mot i förening-
en, stort tack för 
förtroendet.

Jag är 59 
år gammal (el-
ler ung om man 
vill…) och har 
fru (Carin) och 
två utflugna barn (Eric och Johan). 
Vi bor i hus utanför Åkersberga 
nordost om Stockholm.

Mitt yrkesverksamma liv har jag 
tillbringat mest i luften som pilot, 
först inom det militära och sedan 
inom civilflyget. Sedan en tid till-
baka är jag åter på moder jord som 
egenföretagare och konsult inom 
flygbranschen, främst då utbild-
ningsfrågor.

Mina estlandssvenska rötter har 
jag från mamma Ethel Westerberg 
Eriksson, som föddes och växte upp 
på Karjasgården i Norrby i Rickul. 
Där har vi vår stuga sedan knappt 
20 år precis invid tornet, ett hus som 
vi delar med min bror Anders och 
hans familj.

Det ska bli intressant och läro-
rikt att få möjlighet att hjälpa till i 
styrelsen för vår förening, där jag 
hoppas kunna bidra med att vara en 
länk mot kommande generationer i 
bevarandet av den estlandssvenska 
kulturen och minnet av den est-
landssvenska historien, såväl i Sve-
rige som i Estland.

Än en gång, tack för förtroendet. 
Låt oss nu hoppas att vi inom en 
snar framtid på ett tryggt och säkert 
sätt kan återvända till ¨gamla hem-
bygden¨, intill dess så får vi leva 
med digitala möten och minnen.

Ny i styrelsen

Jan Stussare.

Fler nyheter på sidan 11
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För nästan tre år sedan besökte en 
liten delegation Sveriges riksdag 
och träffade den dåvarande talman-
nen Urban Ahlin. Delegationen 
bestod av Ülo Kalm och Ingegerd 
Lindström från Estlandssvenskar-
nas Kulturförvaltning, Svenska S:t 
Mikaels församlings kyrkoherde 
Patrik Göransson, Sveriges ambas-
sadör Anders Ljunggren och ställ-
företrädande chef Kristel Engman 
vid Estlands ambassad i Sverige. 
Syftet med besöket var att återupp-
rätta förbindelser, att presentera est-
landssvenskarnas utbildnings- och 
kulturverksamhet i Estland och att 
bjuda in riksdagens talman på be-
sök.

Sedan dess har det hållits riks-
dagsval i Sverige och Andreas Nor-
lén blev vald till talman för riksda-
gen. Till estlandssvenskarnas stora 
glädje besökte han Estland med en 
delegation den 13-14 februari i år. 
Under besökets första kväll träf-
fade talmannen Svenska S:t Mika-
els församlings kyrkoherde Patrik 
Göransson och Estlandssvenskar-
nas Kulturförvaltnings styrelseord-
förande Jana Stahl i Svenska S:t 
Mikaels kyrka i Tallinn. Besökarna 
fick en presentation av projektet 
med distansundervisning i svenska 
för estlandssvenskar och av kyrko-
museet.

Dag två gjordes en utflykt till 
svenskbygderna i Läänemaa. Mor-
gonen på Nuckö Gymnasium var 
full av liv och rörelse. Under vän-
tan på besökarna närmade klockans 
timvisare sig tio och under eskort 
ankom delegationen till Birkas 
godsbyggnad. Birkas lantbruks- 
och folkhögskola, som 1920-1943 
bedrev svenskundervisning i bygg-
naden var estlandssvenskarnas ut-
bildnings- och kulturcenter. Efter 
restaureringen 1995 finns här Nuckö 
gymnasium, som för utbildningstra-
ditionen vidare med undervisning i 
Nordens historia och svenska. Efter 
ett kort möte med gymnasierektor 

Laine Belovas och lärarna begav 
sig delegationen vidare till ortens 
kulturhus, där folk från gymnasiet 
fyllde aulan. Elevkören hälsade be-
sökarna med den rörande Moders-
målets sång. Talman Andreas Nor-
lén gav de unga en presentation av 
sitt och riksdagens arbete och sva-
rade på elevernas frågor, som gav 
honom intrycket att de var mycket 
pålästa. 
Sven Danells hemmahamn
Följande uppehåll gjordes i Nuckö 
prästgård. Denna var på 1930-talet 
hemmahamn för den svenske präs-
ten Sven Danells familj, när han 
tjänstgjorde i Nuckö kyrka och flera 
andra estlandssvenska kyrkor. Om 
livet i Estland skrev Sven Danell 
minnesboken Guldstrand, som ut-
trycksfullt och stämningsfullt be-
skriver den tidens liv. 

Framför expeditionen välkom-
nades besökarna av församlingens 
äldsta estlandssvenska medlemmar 
Astrid Mitman, Harri Kuinberg 
och Sven Nyholm samt försam-

lingens ordförande Tiiu Tulvik. De 
sista få som finns kvar av de 3 000 
svenskar som en gång i tiden levde 
i Nuckö. Ögonblicket var känslo-
mässigt starkt och rörande för alla 
närvarande. Det påminde om det 
svenska kungaparets besök i Nuckö 
1992. Deras Majestäter kom då till 
Nuckö kyrkogård och hälsade på ett 
tjugotal estlandssvenskar, som hade 
hälsat på kungens farfar kronprins 
Gustaf Adolf under dennes visit i 
Estland 1932. 

Efter en rundtur i pastoratet och 
kyrkan och ett uppehåll vid Nuckö 
Frihetsmonument var det dags att ta 
farväl och åka vidare till estlands-
svenskarnas huvudstad Hapsal. De-
legationsdeltagaren Hans Wallmark 
berättade att flera personer med 
namnet Danell har suttit i riksdagen 
och att han själv personligen känner 
familjen. Han lovade att ta kontakt 
med dem och berätta om besöket i 
Nuckö.

Därnäst väntade Aibolands Mu-
seum, där besökarna välkomnades 

Sveriges riksdags talman besökte svenskbygderna
Ülo Kalm

Vid besöket på Aibolands museum i Hapsal bjöds talman Andreas Norlén 
bland annat på musik av talharpespelare.
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av Hapsals borgmästare Urmas 
Sukles. Talharpespelare i folkdräk-
ter från Ormsö spelade tre stäm-
ningsfulla stycken och visade där-
med att det en gång bortglömda 
folkmusikinstrumentet tack vare 
dem har fått nytt liv igen. Det vik-
tigaste är att de unga, som hängivet 
för den fina traditionen vidare, är 
med och deltar. Talmannen tacka-
de och hälsade på de närvarande. 
Museets mest värdefulla utställ-
ningsföremål, den motivtapet som 
Torsdagstanterna har broderat, och 
fortsättning på den som broderas 
nu, presenterades för besökarna av 
formgivaren Jorma Friberg. Sedan 
fick besökarna träffa Torsdagstan-
terna i deras ateljé, och därmed var 
det redan dags att ta en gruppbild 
framför museet och åka vidare. 
Ilon Wiklands sagoland
Efter lunchuppehållet på fina Wiigi 
Café besöktes Ilons Sagoland. Den 
världsberömda bokillustratören 
Ilon Wikland skänkte 2004 sina 800 
alster till den estniska staten. Dessa 
visas i galleriet på första våningen 
i Ilons Sagoland. Besökarna väl-

komnades av Hapsal och Läänemaa 
museers stiftelses ordförande Anton 
Pärn och sedan presenterade verk-
samhetsledare Triin Reemann Ilons 
Sagoland på klingande svenska. 
Besöket gjorde ett djupt intryck på 
talmannen och hela delegationen 
och förde dem för ett ögonblick till-
baka till barndomen.

Dagen i Läänemaa avslutades 
med ett möte med biskop Tiit Sa-
lumäe i Hapsals domkyrka, där 
biskopen bjöd på en rundvandring 
och gav en översikt över verksam-
heten. Därpå följde ett kort besök i 
den nyrenoverade borgen. Det var 
vackert vårväder och som avslut-
ning beslutade vi oss för att njuta av 
utsikten över Hapsal från borgens 
utsiktsplats. Utsikten var riktigt för-
tjusande, liksom hela den omärkligt 
svunna dagen, som vi kommer att 
minnas varmt och hjärtligt.

Hjärtligt tack till riksdagens tal-
man Andreas Norlén och hela dele-
gationen för att ni besökte de est-
landssvenska bygderna och för att 
vi fick träffas! På återseende!

Sveriges riksdags talman Andreas Norlén på besök i svenskbygderna i 
Estland.

Utrikespolitiska prioriteter
Estlands utrikesminister Urmas 
Paet presenterade i mitten av maj  
landets utrikespolitiska vision för 
2020-2030. Hörnstenarna skall vara 
säkerhetspolitik och välfärd. Han 
betonade vikten av fortsatt samar-
bete med och inom EU och NATO 
och landets övriga allierade som en 
motvikt mot Kina. Kina och Ryss-
land anses utgöra direkta och indi-
rekta hot genom deras önskan att 
försvaga och splittra Europa.
Ny rektor
Tallinns Tekniska Högskola/Tall-
tech har valt Tiit Land (56) till ny 
rektor från och med höstterminen 
2020. Land är för närvarande rek-
tor för Tallinns Universitet. Bland 
kandidaterna fanns även nuvarande 
rektor Jaak Aaviksoo och professor 
Jarek Kurnitski från Talltech. Rek-
tor väljs av universitetets stryrelse 
och mandatperioden är fem år. Land 
gör gällande att Talltech under se-
nare tid förlorat i attraktivitet och 
fallit i internationell ranking.
Brist på lantarbetare
Estlands lantbruk söker intensivt 
efter säsongsarbetare, bland annat 
för bärplockning. Reglerna för ar-
betskraftsinvandring från icke EU-
länder har skärpts och för flertalet 
arbetare förlängs inte dessa efter 31 
augusti. Landsbygdsministern har 
blivit kritiserad för begränsning-
arna och för uttalandet att landets 
arbetslösa skulle kunna ta hand om 
sysslorna. Från lantbrukarhåll görs 
gällande att man inte hittar personer 
med nödvändig kvalifikation.
Fastighetspriser i fall
I mars minskade antalet fastighetsaf-
färer med  25 procent och i april  med 
30 procent i jämförelse med samma 
period 2019. Prisnivån har varit mer 
eller mindre oförändrad. Det genom-
snittliga kvadratmeterpriset i Tallinn 
låg på 2 090 euro. Skillnaderna är 
dock stora beroende på stadsdel.

Nyheter från
Estland
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Här är jag tillsammans med moster Ebba, till vänster och mamma Elsa till 
höger år 1948. Foto: Privat

Just nu lever vi i en värld som känns 
upp och ner. Vi rekommenderas att 
hålla avstånd, tvätta händerna, nysa 
i armvecket och stanna hemma om 
vi känner oss sjuka. Denna virus-
pandemi har slagit hårt mot våra 
samhällen. Skolor stänger, arbets-
platser stänger och många människ-
or hamnar i arbetslöshet och många 
företag står inför hotet om konkurs. 
Vi som har sommarhus i Estland 
kan inte komma dit då färjorna lig-
ger för ankare i Tallinn. Ingen vet 
riktigt när de börjar gå igen. Kan-
ske i juni, kanske i juli, vem vet. 
Det verkar som man inte kan vara 
säker på någonting. Nu när Estland 
har släppt lite på sina restriktioner 
kan saker förändras igen. Antingen 
startar smittspridningen igen eller 
så kan de släppa ytterligare på res-
triktionerna och då kanske vi kan 
ha turen att få komma tillbaka till 
Rickul/Nuckö igen! 

I pandemins spår drabbas både 
yngre och äldre. Vi som är över 70 
år uppmanas att stanna hemma och 
inte träffa andra människor, inte 
ens våra barn och barnbarn. Många 
äldre som är ensamma drabbas ex-
tra hårt. Ensamheten kan bli väldigt 
tung. Men risken att bli smittad vä-
ger många gånger tyngre än längtan 
efter sällskap. 

Minnen vaknar
Jag har under mitt liv varit med om 
flera pandemier, asiaten på 50-talet, 
hongkong på 60-talet och den se-
naste svininfluensan  2009/10. Det-
ta delar jag med de flesta av er, men 
ingen gång har det blivit så skräm-
mande som nu. Kanske det beror på 
att nyheterna sprider sig så fort via 
internet, tv och tidningar mot vad 
de gjorde för 60 år sedan. Kanske 
denna pandemi är mer dödlig än 
tidigare, vilket skrämmer oss. När 
coronaviruset blev högaktuellt för 
mig så kom flera minnen tillbaka 
från min barndom. Jag såg ett inslag 
på tv där en pappa, som arbetade 

som läkare, fick hälsa på sitt barn 
genom fönstret i dörren, för att inte 
sprida smittan.  Jag kom då ihåg hur 
det kändes som barn att vara isole-
rad och inte få träffa föräldrarna på 
grund av smitta. Men den gången 
var det jag som var isolerad och för-
äldrarna utanför glaset. Och det var 
ingen pandemi heller.
Isolering
Jag var 4-5 år gammal när jag fick 
scharlakansfeber. På den tiden ver-

kar det inte ha varit allmänt att ge 
barn penicillin. Jag fick inget i alla 
fall. Jag blev inlagd på infektions-
kliniken i Örebro där jag bodde då. 
Jag minns än idag känslan av över-
givenhet när jag endast fick möta 
mina föräldrar genom en glasruta. 
Vi fick inte träffas fysiskt utan de 
fick stå utanför fönstret och jag inn-
anför. Samtidigt har jag minnen av 
att jag delade sjuksal med ett antal 
andra smittade barn, så helt ensam 

Coronaviruset väcker minnen
Ingegerd Lindström
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var jag inte. Förutom sorgen av att 
inte få träffa mina föräldrar fysiskt 
så minns jag vilken stor sorg det var 
när jag skulle åka hem. Mina för-
äldrar hade lämnat mina älsklings-
leksaker till sjukhuset men när jag 
blev utskriven fick jag inte tillbaka 
dem, för de skulle till destruktion så 
att de inte kunde föra smittan vida-
re. Den sorgen kommer jag mycket 
väl ihåg. Konstigt att detta dök upp 
i samband med nuvarande pande-
min. Men minnet av isoleringen står 
klart för mig.
Asiaten 1957
Nästa tillfälle som jag kommer ihåg 
mycket väl var pandemin Asia-
ten 1957. Den pandemin drabbade 
minst lika många som corona gör 
idag. Redan då tömdes skolorna, ar-
betsplatserna, idrotten påverkades 
liksom idag. Men då inte på grund 
av en medveten nedstängning från 
myndigheternas sida utan för att 
så många blev sjuka. Vissa upp-
gifter visar på att cirka 5 miljoner 
människor i världen dog av Asiaten. 
(Källa Folkhälsomyndigheten, Sve-
rige). Andra nämner mindre antal 
miljoner men alla är överens om 
att väldigt många människor värl-
den över dog. Då var det mestadels 
yngre som dog mot idag mestadels 
äldre som dör.

Mina egna minnen från 1957, då 
jag var 14 år, var att bara jag och en 
flicka till i min klass av 23 elever 
var i skolan och var friska. Trodde 
vi, men det visade sig att när alla 
andra tillfrisknade och kom tillbaka 
fick vi istället hjärnhinneinflamma-
tion. Förmodligen bar vi på viruset 
men fick endast följdsjukdomen av 
det. Vem vet? Idag hade vi förmod-
ligen blivit inlagda på infektionskli-
niken men då fick jag ligga hemma 
och läkaren kom på hembesök istäl-
let. Idag kan jag kanske förstå att 
det berodde på att sjukhusen var 
så fulla av sjuka människor att vi 
inte fick plats så länge vi inte blev 
sämre. Men det var det inte tal om 
då och inte tyckte varken jag el-
ler mina föräldrar att det var något 

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

Aibolands museum 2020
Program:

16-18 juni Talko på Korsgården, Runö. Invigning av 
 rökbastun.
26 juni Fest för sång- och dansfestens  
 deltagare. Kvällsmat – Talharpomusik – 
 Kafé. 
27 juni Estlandssvenskarnas fjärde sång- och 
 dansfest vid Kursalen i Hapsal. 
29 juli Olofsdagen på Ormsö. 
30 juli Aibokören håller konsert. 
1 augusti kl. 11-15 Gamla hamnens marknad. Rökt fisk. 
19-20 september Etnolaat Tallinnas/Etnomarknad på  
 Rådhusplatsen i Tallinn. 

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.
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konstigt. Då skrev inte tidningarna 
så mycket om pandemin som de gör 
idag men det var ju en annan tid då 
nyheter inte färdades så snabbt som 
idag.

Vi kommer att klara denna pan-
demi också, det kommer en tid då 
allt går tillbaka till normalt igen. 

Men det kan dröja och under tiden 
får vi leva så bra vi kan, hitta andra 
sätt att fylla våra dagar på.

Var rädda om er! Så småningom 
kommer Sverige och Estland att 
kunna mötas igen på riktigt och inte 
endast genom tidningen eller via in-
ternet. Håll ut!
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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.

I spåren av den kris som nu drabbar 
många så beslutades i Estland nyli-
gen om en del ekonomiska åtgärder, 
varav en del också direkt berör en-
skilda skogsägare. För skogsintäk-
ter som uppstått från början av 2020 
får 5 000 euro dras av som skatte-
fria i inkomstdeklarationen. Avdra-
get kan gälla intäkter från försälj-
ning av både avverkningsrätter och 
virke, samt även för subventioner 
som skogsägaren erhållit för Natura 
2000-restriktioner i skogsbruket. 

För deklarationen kvarstår möj-
ligheterna att skjuta fram skogsin-
täkterna under tre år och då också 
dra av de skogskostnader som upp-
stått under dessa år för bland annat 
markberedning och återplantering. 
Läänemaa Metsaühistu (LM) kom-
mer att kunna ge mer detaljerade 
råd om allt detta när deklarationen 
ska göras i början av nästa år.
Motverka avfolkning
av landsbygden
Skogsägareföreningar har länge be-
gärt att enskilda skogsägare ska få 
skattelättnader. Man menar att lag-
stiftningen har bidragit till att de en-
skilda ägarna sålt skogsmark och att 
ägandet koncentrerats till bolag. Nu 
hoppas man att skattelättnaderna i 
stället ska uppmuntra till bevarande 
och utveckling av enskilt skogsä-
gande.

”Beslutet är mycket viktigt för 
hållbarheten i det estniska skogs-
bruket”, säger Ülle Läll, ledamot 
i den estniska kammaren för jord-
bruk och handel. Den ändrade in-
komstskattelagen kan stimulera 
enskilda skogsägare och bidra till 
landsbygdens överlevnad. 

Under de senaste fem åren har 
arealen skogsmark, som ägs av juri-
diska personer, ökat med 5 procent 
och står nu för 40 procent av lan-
dets privata skogsmark. Försäljning 
av skogsfastigheter medför ofta ett 
byte av bostadsort och flytt från 
landsbygden, vilket förklarar lag-

ändringen. Det ska tilläggas att änd-
ringen också ökar möjligheterna för 
egenföretagare att deklarera avdrag 
från skogsinkomster. 
Digitalt årsmöte i VKS
Som många andra föreningar val-
de VKS, på grund av riskerna för 
spridning av coronaviruset, att stäl-
la in det planerade årsmötet i slutet 
av april. I stället skickade styrelsen 
ut ett formulär respektive en webb-
länk till medlemmarna med frågor 
enligt stadgarnas dagordning för 
årsmöten. Andelen svarande blev 
förvisso lägre än vi hade hoppats 
på, men flera medlemmar menade 
ändå detta var ett bra initiativ vid 
rådande förutsättningar. Om behov 
finns sker ett kompletterande möte i 
höst. Protokollet läggs i vanlig ord-

ning ut på VKS hemsida. En viktig 
fråga vid mötet var hur kommuni-
kationen från LM ska ske framö-
ver, eftersom den idag mest sker 
via Facebook på estniska. Styrelsen 
kommer att fortsatt försöka påverka 
så att denna fråga får en bra lös-
ning.  

Ny skogslagstiftning i Estland och digitalt årsmöte i VKS
Bengt Brunberg

Skattelättnader ska öka intresset hos enskilda skogsägare att förvalta skog 
och att fortsatt verka på landsbygden. Foto: Bengt Brunberg
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Mats Ekman, ”Ätsve-Mats”. Dessa 
tre personer var också sakkunniga 
under det mångåriga arbetet med 
framtagningen av boken ”Ordbok 
för rickulmålet med Formlära för 
nuckösvenskan”, där jag hade för-
månen att sitta som sekreterare. De 

tre kom från olika delar av kommu-
nen och var inte alltid överens om 
vilka ord som användes i rickulmå-
let. Det blev ibland mycket gnabb 
och många skratt innan man var 
överens.

Hjalmars stora hobby var ak-
varellmålning och han har målat 
många tavlor med motiv från hem-
bygden.

Under de senaste åren brukade 
Hjalmar och jag träffas en torsdag 
sådär en gång i månaden för att 
äta ärtsoppa och pannkaka på en 
restaurang i närheten av hans lägen-
het i Tullinge. Efter måltiden blev 
det kaffe i lägenheten och diskus-
sioner om hembygden. Hjalmar 
hade ett knivskarpt minne och hade 
mycket att berätta om livet i ”Fra-
velde” (den södra delen av Rickuls 
kommun). Jag saknar våra träffar!

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.

Hjalmar Stenberg har avlidit
Göte Brunberg

Hjalmar Stenberg föddes 1927 på 
Gjardbacksgården i Rickul by. Efter 
skolgång i skolan på ”Hove” (Rick-
uls herrgård) och konfirmation  
blev det aktuellt för honom att välja 
framtidsbana. Livet som lantbruka-
re på gården, som var ganska liten, 
lockade honom inte. Istället kände 
han en längtan efter att gå till sjöss, 
trots att det under rådande världs-
krig var förenat med fara. Han lyck-
ades som minderårig få tillstånd 
från sina föräldrar, och blev våren 
1943 anställd på en finsk skuta. Den 
gick under sommaren med laster 
till olika östersjöhamnar. När man i 
september kom till Höganäs i Skåne 
fick Hjalmar höra att skutan skulle 
seglas till Tyskland och där läggas 
upp för vintern. Det kändes inte alls 
lockande så han ”hoppade av” och 
tog tåget till  Stockholm, där han ef-
ter två veckor på Sabbatsbergs sjuk-
hus fick främlingspass och kunde 
etablera sig i det svenska samhället.

Efter militärtjänstgöring tog han 
värvning i marinen, där han blev 
stationerad på en utbåt. Efter några 
år utbildade han sig till fartygsbefäl 
i Härnösand, men han kom aldrig 
ut på de vida haven utan var under 
hela sitt arbetsliv lots på Mälaren 
och farleden Södertälje-Landsort.

Hjalmar var mycket engagerad 
i sin forna hembygd. Han var med-
lem i SOV:s Bygderåd och deltog 
i den grupp, Rickulgruppen, som 
hade bildats för att bevara Rosleps 
kapellruin och rusta upp kapellkyr-
kogården. Under en resa till Estland  
våren 1990 inventerade han och 
Ingvald Dyrberg gravstenar och 
kors på kyrkogården och märkte 
upp gravarna.

Tolkade ”Ätsve-Mats”
Hjalmar hade en vacker sångröst 
och var ofta den som ledde allsång-
en vid våra sammankomster. År 
2012 sjöng han, tillsammans med 
Inga Ekman och Ingeborg Gineman 
in en cd med visor av bygdeskalden 

Hjalmar som 16-årig sjöman.

1990 inventerade Hjalmar och Ingvald Dyrberg gravstenar och kors på 
kyrkogården vid Rosleps kapell. Foto: Aili Kannimäe
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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

 ”Våra smaker i Nuckö”
Boken har sam-
manställts av MTÜ 
Einbi Külaselts och 
innehåller recept 
och beskrivningar 
av alla byar i Nuckö 
delkommun.

Recepten är gamla 
estlandssvenska re-
cept med en modern 
touch. Varje by har 
en beskrivning samt 
ett recept.

Boken är trevlig att bläddra i och läsa de korta 
beskrivningarna av varje by. Den är proffsigt 
gjord och med vackra bilder.
Pris: 250 kr + porto.
Beställning till majagranbergs@hotmail.com el-
ler tfn 070-798 38 69
OBS! Vi har endast ett begränsat antal böcker!

NY BOK


