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762 61 RIMBO, tfn 073-684 34 62, 
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147 71 GRÖDINGE, tfn 070-696 06 32, 
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e-post mats.bruce@emateq.se
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Suppleanter
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129 48 HÄGERSTEN, tfn 070-854 92 92, 
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Ingemar Uussaar (Ölbäck), Åkervägen 6,
194 47 UPPLANDS VÄSBY, tfn 08-590 887 27,
e-post ingemaruussaar@outlook.com 

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!
Så har det blivit vår igen och 

sommaren närmar sig. När ni läser 
det här så hoppas jag att det blivit 
varmare och att solen skiner på oss 
alla. Förhoppningsvis skall också 
pandemin ha avtagit lite. Men det 
verkar ovisst. Vi har under det se-
naste ett och ett halvt året vant oss 
vid att inget är säkert längre. Inte 
säkert när coronan avlägsnar sig, 
inte säkert när vi kan röra oss ute 
i samhället igen som tidigare och 
inte alls säkert när vi kan resa över 
till Estland igen. 

När det gäller Tallink så har 
man skjutit upp resorna mellan 
Stockholm och Tallinn flera gånger 
och det verkar som det är osäkert 
när man kan börja resa igen.

Ett alternativ att resa till Estland 
är mellan Kapellskär och Paldiski. 
Vi har försökt att reda ut hur man 
kan åka över till Estland i sommar 
och sammanfattar det på sidan 15.
Årsmöte 2021
Åter igen fick vi hålla vårt årsmöte 
digitalt. Vi skickade ut ett årsmötes-
formulär digitalt till alla som läm-
nat sin mejladress och vi skickade 
ut samma formulär per post till dem 

som inte har lämnat mejladressen. 
Resultatet kan du se på sidan 5.
Sommar i Estland
Som ni alla förstår så blir det ingen 
organiserad hemvändarvecka i år 
heller i Estland. Allt är för osäkert 
och allt kan ändras i sista minuten. 
Men styrelsen har resonerat som så 
att om det fungerar så kan vi anord-
na en del aktiviteter på Mickogår-
den. Vi räknar med att det i så fall 
skall bli under samma vecka som 
normalt, alltså mellan den 10 och 
den 16 juli. Om vi anordnar något 
så kommer vi att sätta upp en lapp 
på anslagstavlan vid Rosleps kapell. 

Vi kommer också att lägga ut 
programmet både på hemsidan och 
Facebook samt skicka ut ett mejl.
Sång- och dansfest
Den 14 augusti anordnar Estlands-
svenskarnas Kulturförvaltning den 
fjärde sång- och dansfesten i Hapsal. 
Redan förra året var det egentligen 
dags, eftersom den brukar anordnas 
med tre års mellanrum. Men först 
blev den framskjuten på grund av 
att den stora Sångarfesten i Tallinn 
hölls 2019 och då var det inga körer 
som hann med estlandssvenskarnas 
fest. Därför sköts den fram till 2020 

och då vet vi vad som hände, coro-
nan kom i vägen. Då sköt man fram 
den till augusti 2021 och nu återstår 
att se om den kan genomföras eller 
ej. Det beror ju mycket på smittlä-
get, det beror på om körer och dan-
slag har kunnat öva och det beror på 
möjligheten att resa. Så liksom allt 
annat är det fortfarande osäkert hu-
ruvida sång- och dansfesten blir av. 
Men vi håller tummarna!
Medlemmar
Just i skrivande stund, den 17 maj, 
har vi 736 medlemmar som beta-
lat sin medlemsavgift. Det är 690 
vuxna och 46 barn och ungdomar. 
Det är en bra siffra trots att vi förlo-
rar en del medlemmar varje år. I år 
har det varit extra många medlem-
mar som avlidit så det är naturligt 
att medlemsantalet minskar. Men vi 
är samtidigt väldigt glada över att vi 
får in nya medlemmar. 

Till sist önskar jag er alla en rik-
tigt skön sommar, en sommar då 
vi åter kan få träffa släkt och vän-
ner, om än med förnuft. Men efter 
det här tuffa året behöver vi lite sol, 
värme och gemenskap!

Till Minne
Vi nåddes nyss av det sorgliga 
beskedet att Majlis Lindroos 
har omkommit i en tragisk 
olycka. Hon har varit verk-
sam i vår förening i många år. 
År 2006 blev hon invald som 
suppleant i styrelsen och se-
dan dess har hon också varit 
ordförande i valberedningen och de sista åren var 
hon aktiv i Framtidskommittén. Hennes engage-
mang var stort, oavsett vilken position hon hade 
i föreningen.

Under tre år satt hon också med som förening-
ens representant i Kulturförvaltningen i Estland 
som ledamot.

Vi sänder vårt varma deltagande i sorgen till 
hennes familj.

Handdukar 
Ge bort några hand-
dukar! Linnehanddukar 
med tryckt karta över 
Rickul/Nuckö- området. 
Passa på att köpa till 
reapris!
Pris: 35 kronor + porto. 

Beställ med e-post till 
order@rnhf.se eller Maja 
Granberg,  
tfn 070-798 38 69, 
e-post majagranbergs@
hotmail.com
Kostnad för porto och em-
ballage tillkommer.
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Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö
Göte Brunberg

Ny kommundirektör
i Lääne Nigula
Kommundirektören Mikk Lõhmus 
meddelade den 6 februari via mejl 
till kommunfullmäktiges medlem-
mar att han skulle lämna posten 
som kommundirektör redan före 
höstens lokala val. Hans sista ar-
betsdag skulle bli den 15 mars.

I en intervju i Lääne Elu förkla-
rade Lõhmus beslutet med att han 
kände sig trött och utbränd. Han 
är ensamstående far till två barn i 
småskoleåldern och kände att han 
inte orkade med att vara både god 
förälder och kommundirektör. Han 
kommer att kvarstå som kommun-
fullmäktigeledamot.

Till ny kommundirektör utsåg 
kommunfullmäktige vid sitt möte 
den 15 april Janno Randmaa, del-
kommundirektör i Martna delkom-
mun. Valet var enhälligt.
Nõva skola
Grundskolan i Nõva har varit en 
följetong sedan kommunsamman-
slagningen. Skolan är nioklassig 
med totalt 15 elever, varav sex i 
det så kallade tredje steget, årsklas-
serna 7-9. För kommunens skolor 
finns ett minimiantal av 12 elever 
i det tredje steget, varför kommun-
fullmäktige i juni 2020 beslutade att 
årsklasserna 7-9 i Nõva skola skulle 
stängas från den 1 september i år. 

Några föräldrar till elever i sko-
lan överklagade beslutet till dom-
stol. Kommunen fick rätt i en lägre 
instans men Förvaltningsdomstolen 
i Tallinn förklarade att beslutet var 

ogiltigt eftersom det stred mot det 
avtal som skrevs i samband med 
bildandet av storkommunen Lääne-
Nigula.

Kommunen tänker överklaga 
beslutet men måste tills vidare pla-
nera för att det tredje steget skall bli 
kvar under det kommande läsåret.

Samtidigt kämpar kommunen 
med att få skolans verksamhet att 
uppfylla de krav som utbildnings-
departementet ställer. Trots att 
kommunen förra året avskedade sju 
ej behöriga lärare och anställde nya, 
är av skolans 13 lärare endast fyra 
behöriga. Utbildningsdepartemen-
tet hotar kommunen med böter om 
kraven inte uppfylls. Slutet kan bli 
att skolan förlorar sitt utbildnings-
tillstånd och måste stängas.

Domstolsprocesserna och er-
sättning till de avskedade lärarna 
har kostat kommunen cirka 30 000 
euro.
Vindkraftparken i Risti
Som tidigare har rapporterats be-
slutade Lääne-Nigula kommunfull-
mäktige i januari att avbryta plane-
ringen av den vindkraftpark som  
företaget Enefit Green planerade att 
bygga i Risti. Den främsta orsaken 
till beslutet var det stora motståndet 
hos kommuninvånarna.

Mot beslutet protesterade Ene-
fit Green som krävde att det skulle 
dras tillbaka. Detta vägrade kom-
munen att göra. Enefit Green be-
gärde då att få namnlistor över dem 
som hade deltagit i enkäten. Detta 
vägrade kommunen, som menade 

att det i listorna fanns för mycket 
personliga uppgifter.

Enefit Green har nu stämt kom-
munen till Förvaltningsdomstolen i 
Tallinn.
Kekkilä fick brytningstillstånd
Lääne-Nigula kommun, Salajõe 
bysällskap och torvbrytningsföre-
taget Kekkilä har nu undertecknat 
ett avtal enligt vilket bysällskapet 
och kommunen inte motsätter sig 
att företaget får utöka sitt torvbryt-
ningsområde. Som villkor ställs att 
företaget borrar 150 meter djupa 
brunnar och bygger ett vattendistri-
butionsnät för invånarna i Salajõe.

Miljöministeriet förbereder nu 
en proposition om brytningstill-
stånd.
Oru vill bli delkommun
Före kommunreformen 2017, då 
storkommunen Lääne-Nigula bilda-
des, var Oru en egen kommun. Till 
skillnad från Nuckö, Martna, Kulla-
maa och Nõva valde man då att inte 
bilda en delkommun inom kommu-
nen. Nu har emellertid 205 boende 
i Oru vänt sig till kommunfullmäk-
tige med begäran om att Oru skall 
bli delkommun.

Kommunen kommer att utreda 
frågan och hoppas kunna lämna ett 
besked i juni.
Hamnbyggnaden i Österby
Hamnbyggnaden i Österby är nu 
klar att invigas. Inom en byggnads-
yta av 170 kvadratmeter ryms kafé, 
pentry, bastu, kontorsrum, toalett 
och två övernattningsplatser.

Den nye kommundirektören Janno Randmaa. Hamnbyggnaden i Österby.                            Foton: Lääne Elu
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Även detta år blev vi tvungna att 
hålla årsmötet digitalt. Den stora 
smittspridningen gjorde det omöj-
ligt för oss att träffas fysiskt. Men 
vi hoppas verkligen att detta var det 
sista året vi behövde skicka mejl 
och post för att genomföra årsmö-
tet.

Vi skickade ut mejl till alla som 
har anmält mejlkonto och via post 
till alla som inte har anmält sitt 
mejlkonto. Det som kan ses som 
positivt är att alla medlemmar har 
möjlighet att delta i årsmötet nu 
medan det fysiska årsmötet endast 
samlat cirka 80 medlemmar de se-
naste åren. Även personer som bor 
långt från Stockholm kan ju delta på 
detta sätt.

I det digitala årsmötet deltog 80 
medlemmar. Sju av dessa svar var 
inte godkända då den som skickat in 
svaret inte fyllt i sitt namn och inte 
heller svarat på frågorna. Två hade 
skickat svar två gånger, så det totala 
svarsantalet med godkända svar var 
73.

Det postade årsmötesformuläret 
gav 46 svar. Totalt deltog alltså 119 
medlemmar i årsmötet.

Majoritetsbeslut gäller och med 
det så godkändes alla punkter på 
dagordningen.

Två nya ledamöter valdes in i 
styrelsen. Det var Anneli Blomberg 
och Mats Bruce. Vid det konstitu-
erande styrelsemötet valdes Anneli 
som ny kassör. Vi hälsar båda två 

varmt välkomna till styrelsen och 
ser fram emot att få arbeta tillsam-
mans med dem. På annan plats i 
tidningen presenterar de sig lite 
närmare. För er som brukar vara i 
Estland på somrarna tror jag att de 
är väl kända redan!

Styrelsen ser då ut som följer 
fram till årsmötet 2022:

Ordförande: Ingegerd Lind-
ström, sekreterare: Svea Johansson, 
kassör: Anneli Blomberg, ledamö-
ter: Carl Axel Adelman, Mats Bruce, 
Jan Stussare, Kaisa Wikström. 
Suppleanter: Lis Callenmark och 
Ingemar Uussaar.

Tack till alla som deltog i års-
mötet och nu hoppas vi att vi ses på 
nästa års årsmöte, 2022!

Årsmötet hölls digitalt även i år
Ingegerd Lindström

 

Om du äger mark i Rickul, Ölbäck, Roslep,
Derhamn eller Spithamn och kan tänka

dig att sälja den till en trevlig familj,
var då snäll och erbjud den till oss.

Några av våra förfäder levde i Nuckö socken
och det skulle tillåta oss att – på ett sätt –

återvända till våra rötter.
Vi betalar ett bra pris och hjälper till med alla 
praktiska aspekter på försäljningsprocessen.

Kontakta mig (på engelska) till
paavo.pauklin@gmail.com
eller ring till +37255595518.

Bästa hälsningar, Paavo Pauklin

Vi tycker verkligen
om naturen i Nuckö 
delkommun, där vi 
skulle älska att kunna 
bygga en sommarstuga.

   

HEJ!
Vi är familjen 
Pauklin från
Estland.
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Veterandiplomat ertappad
Clyde Kull, Estlands ambassadör 
i Frankrike och hos OECD, en av 
landets veterandiplomater har kall-
lats hem och utreds av polisen för 
ekonomiska oegentligheter och av-
slöjande av hemligstämplad infor-
mation. Kull är avstängd från sin 
tjänst under pågående utredning.

Amerikansk luftlandsättning
Cirka 800 amerikanska fallskärms-
soldater inklusive militär utrustning 
landsattes i centrala Estland i sam-
band med militärövningen Swift 
Response. Flygplanen kom direkt 
från flygbasen Fort Braggs i North 
Carolina och tankades i luften. Vid 
övningen deltog 2 500 soldater från 
USA, Storbritannien och Estland 
förutom 20 flygplan och 25 heli-
koptrar. Syftet med övningen var att 
snabbt kunna komma till undsätt-
ning till Estland vid ett eventuellt 
ryskt angrepp. Från ryskt håll talade 
man om en grov provokation.

Slutspelat för militärorkester?
Estlands överbefälhavare skapade 
folkstorm, när han i mitten av maj 
sade att landets populära militäror-
kester skall upplösas, vilket beting-
ats av sparkrav. Försvarsminister 
Kalle Laanet dementerade uppgif-
terna med tillägget att inga beslut 
tagits. Tallinns borgmästare, den 
ryssvänlige Mihail Kõlvart, var inte 
sen med att deklarera att medel ur 
stadens kassa kommer att finansiera 
den fortsatta verksamheten, vilket 
säkert gav honom popularitet inför 
kommunalvalen i höst.

EKRE satsar på ryssar
Det högernationalistiska och popu-
listiska EKRE-partiet har etablerat 
kontor i Narva och hoppas på röst-
framgångar i staden inför kommu-
nalvalen. Man samarbetar med en 
av stadens mest aktiva ryssvänliga 
politiker. Partiet har hittills poäng-
terat vikten av det urestniska och 

varit ryssfientligt. I Narva lyfter 
man fram partiets kristna värden, 
familj och tradition. Därutöver är 
man starkt islam- och HBTQ-fient-
liga, argument som går hem hos 
flertalet rysktalande i landet. 

Estnisk media tilltalar
landets ryssar      
I samband med covid-krisen har 
landets ryskspråkiga medier blivit 
den viktigaste informationskällan 
bland landets ryssar. Även intres-
set för kunskaper i estniska har ökat 
eftersom detta är förutsättning för 
bättre arbeten. Ryssarna anser nu-
mera att kunskaper i engelska är 
viktigare än i ryska. Hela 38 pro-
cent upplever dock att man anses 
som andra klassens medborgare, för 
tre år sedan var motsvarande sifffra 
16 procent.

Spray mot covid
Forskare vid Tartu Universitet har 
utvecklat ett näs- och munspray 
mot covid som innehåller antikrop-
par mot viruset. Enligt uppgift ver-
kar en dos cirka fyra timmar.

Estnisk film i Moskva
Två estniska filmer visades vid årets 
filmfestival i Moskva. Märkligt nog 
tilläts filmen Firebird som är ba-
serad på en sann historia från det 
kalla kriget med temat gay-kärlek. 
Den andra filmen, Goodbye Soviet 
Union, är en komedi. 

Estland ett bra land
Enligt den brittiska tankesmedjan 
Legatum Institute hamnar Estland 
på 21:a plats bland 167 länder i 
fråga om levnadsstandard. I studien 
tittar man på flertalet ekonomiska 
variabler, miljö, demokrati, utbild-
ning, hälsovård, sociala aspekter, 
säkerhet och stabilitet. 

Enligt The World Happiness 
Report 2021 blir folk i Estland allt 
lyckligare. Man intar nu plats 40 
bland världens länder, 2019 låg man 

på plats 55 och år 2018 på plats 63.
Enligt rapporten hittar man de 

lyckligaste människorna i Finland.

Ryssland och Kina
hot mot Estland
Estlands Säkerhetspolis KAPO 
skriver i sin rapport 2020-2021 att 
mer och mer underrättelseverksam-
het från främmande makt, främst 
från Ryssland och Kina, sker via 
nätet. Coronaåret har snarare, i tider 
av osäkerhet, ökat de främmande 
aktiviteterna, inte minst för att spri-
da felaktig information och så split 
mellan EU:s länder.

Adressändring?
Om du flyttar till en ny adress, med-
dela adressändringen till föreningen 
med ett mejl till info@rnhf.se el-
ler direkt till den registeransvariga 
Brita Wiberg, tfn 070-697 48 28, 
e-post brita.wiberg@gmail.com. 
Meddela även om du har ändrat din 
e-postadress, så kvarstår du som 
prenumerant på Nyhetsbrevet.

Nyheter från Estland
Toomas Käbin
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Mitt namn är Anneli Blomberg och 
jag har blivit nyinvald i styrelsen 
som kassör i föreningen. Tack för 
förtroendet.

Jag är 61 år, bor i Rimbo och gift 
med Kent Blomberg. Kents pappa 
Birger och farfar Alexander kom-
mer från Draiarsgården i Höbring.

Vi har tre söner, Johan, Magnus 
och Fredrik. Två svärdöttrar och 
tre barnbarn, 9 månader till 8 år, 
utspridda i Vännäs, Linköping och 
Norrtälje. 

Mitt yrkesliv har varit inom för-

skola och ekonomi. Numera arbetar 
jag heltid på Norrtälje kommun, 
Barn- och utbildningskontoret, som 
administratör/handläggare.

Jag var första gången i Estland 
1997 och har sedan dess tillbringat 
varje sommar där. 

2005 byggde vi en friggebod 
så att vi hade tak över huvudet på 
Draiarsgården i Höbring. Även sö-
nerna har stort intresse av att vistas 
i Estland. Hoppas att detta bär frukt 
för framtiden.

Jag heter Mats Bruce, och Estland 
kom jag först i kontakt med när jag 
träffade Liliane Grenfeldt 1971. Och 
då också resten av pappa Runars sto-
ra familj, inklusive farfar Herman 
Grenfeldt. Lilianes systrar Gunvor 
och Svea med svågrarna Lennart 
och Erik är bekanta för en stor del av 
föreningen. Under många år talades 
det väldigt lite, nästan inte alls, om 
Estland i familjen. Ingen trodde att 
det skulle bli möjligt att komma dit 
igen. Nu vet vi att det blev möjligt 
och det har inneburit väldigt mycket 
för alla med estlandssvenska rötter. 
Framförallt de som är födda där och 
hade turen att komma till Sverige. 
Runar var tidig med att engagera sig 
i att få tillbaka släktens gamla mar-
ker, Matsas i Ölbäck. Han hade då 
stor nytta av att kunna estniska, nå-
got som gjorde att han också kunde 
bidra lite till andras ansträngningar i 
kontakterna med myndighetsperso-
nerna i Hapsal. 

Själv har jag inga egna kopp-
lingar till Estland. Föräldrar från 
Malmö, född 1953 i det som nu-
mera är Nynäshamns kommun. 
1975 flyttade Liliane och jag till 
Lund och efter fem år där så har 
vi succesivt arbetat oss tillbaka till 
Södermanland, till Ärla, 2015. Jag 
är civilingenjör sedan Lundatiden, 
arbetar sedan 2002 i mitt eget bo-
lag, numera deltid. Innan dess har 

jag mest arbetat i tillverkningsindu-
strin, bland annat inom Electrolux 
och Allgon.

Liliane och jag har fyra barn, 
Linda, Peter, David och Malin samt 
tre barnbarn. Roligt i sammanhang-
et är att Anders, gift med vår äldsta 
dotter Linda, också har en morfar 

som var estlandssvensk. Han var 
från Förby på Ormsö. Linda med 
familj har nu efternamnet Förberg.

Liliane är aktiv i Evenemangs-
kommittén och Kulturbrodöserna.

Jag passar på att tacka för förtro-
endet föreningen visat mig genom 
att välja mig till ordinarie styrel-
seledamot. Hur det gick till får väl 
närmast valberedningen redogöra 
för. Jag har kanske gjort något in-
tryck på diverse aktiviteter i för-
eningen, med att plocka disk och 
liknande sysslor. Själv uppfattar jag 
mig som ganska praktiskt lagd och 
kan ibland få någon användbar idé. 

Nu hoppas vi att pandemin drar 
sig tillbaka och att vi alla ska få 
möjlighet att röra oss fritt igen. Vi 
har inte sett vår lilla stuga Lillmat-
sas sedan sommaren 2019.

Vi ses i Sverige och i Estland!

Nya styrelsemedlemmar i föreningen

Anneli Blomberg.

Mats Bruce.

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
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Våren 2020 förändrades hela värl-
den på ett ögonblick i och med 
spridningen av covid-19, och de 
restriktioner som infördes, befann 
vi oss i en okänd och för oss dittills 
ny situation. Aibolands Museum 
stängde för besökare i nästan tre 
månader och de anställda inrättade 
kontor i sina hem och fortsatte att 
arbeta på distans därifrån. 

Det två år gamla projektet att 
brodera en fortsättning på Aibota-
peten var även detta år det viktigas-
te arbetet för museets Torsdagstan-
ter. Så fort restriktionerna lättade 
och situationen tillät det, träffades 
tanterna igen i museets slöjdsal och 
tapetens bildmotiv utökades med 
mera färger. Bild för bild berättar 
tapeten om det öde som drabbade 
de estlandssvenskar som blev kvar 
i Estland efter andra världskriget 
och fram till i dag. Några bilder till, 
så hoppas vi att tapeten blir färdig 
i år.

Nytt stråtak på nätboden
Den gamla nätboden Bastabacka på 
museets gård hade i flera år väntat 
på att öppnas för besökare. Som 
en första åtgärd bad jag en expert 
bedöma i vilket skick stråtaket be-
fann sig. Det visade sig att stråtaket 
inte har skonats av tidens tand, att 
strålagret på sina ställen bara var 
någon centimeter tjockt och att det 
fanns tecken på att regnvatten bör-
jat tränga ned i byggnaden. Därför 
skulle det göras ett nytt stråtak till 
nätboden. Dagöföretaget Rooproff 
blev de som lade den bästa offerten 
och byggde ett nytt stråtak. 

Eftersom det fattades några 
bjälkar i nätbodens halvbjälkestak, 
behövde vi bjälkar för att kunna 
bygga upp den del som fattades. Vi 
fick hjälp av Harry Kuinberg från 
Nuckö, som skänkte stockar från 
sin egen skog till museet. Tillsam-
mans med Jorma Friberg körde vi 
stockarna på släpkärra till Hapsal 
med museets minibuss och sågade 

isär dem på längden. När halvbjäl-
karna hade kapats till rätt mått, fann 
de en efter en sin plats i nätboden 
tills det blev ett vackert tak. 

Namnet på nätboden förtäljer 
också att fiskarna förr förvarade 
fisknät och andra fiskeredskap där. 
Under fiskesäsongen fungerade nät-
boden även som nattläger för fiskar-
na. Utifrån det gjorde vi en utställ-
ning om nätboden. Lanternan från 
Ormsös gamla fyr står i mitten och 
med en elljuslampa som kan tändas 
sprider den ett härligt ljus över ut-
ställningen i nätboden och genom 
dörren långt ut över Sadamagatan, 
och visar väg till museet.

Fiske och sjöfart livsviktigt
För att få stöd till byggandet av ett 
sjöfartscentrum på Aibolands Mu-
seum deltog museet tillsammans 
med Torsdagstanterna och frivil-
liga vid Nuckös kafédag på Haava 
talu, där vi presenterade estlands-
svenskarnas kulturarv och gruppen 
Naised köögis uppträdde. Konser-
ten sponsrades av Lääne-Nigula 
kommun. Fastän det var den blå-

sigaste dagen på hela året var det 
många tappra som kom och vi var 
nöjda med dagen. 

Till byggandet av sjöfartscentret 
samlades det i fjol in totalt 6 450 
euro, där den största donationen på 
3 500 euro kom från Ingrid Karls-
sons familj. Vi är alltjämt tacksam-
ma för alla donationer till stöd för 
sjöfartscentret.

Något av det viktigaste i est-

Aibolands museum i en förändrad värld
Ülo Kalm

Den gamla nätboden Bastabacka 
på museets gård har fått nytt 
stråtak. Foto: Jorma Friberg

För att skydda museets båtar bättre planeras att bygga ett båthus. Medel 
till det söks via olika fonder. Foto: Jorma Friberg
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landssvenskarnas liv var fiske och 
sjöfart, och därför har det under 
årens lopp byggts och renoverats 
flera estlandssvenska båtar på mu-
seet. I museets båtsamling finns 
följande båtar: En runöjala och en 
runölodja, en ormsörupa, fiskebåten 
Lilian från Nargö och den rågöska 
fiskebåten Alexander. Året innan 
skänkte träbåtsklubben Vikan tre 
nuckörupor till museet. Rauli Lõp-
pe, som ägde en ormsöjolle, hörde 
av sig och ville sälja den till museet. 
Eftersom jollen är en rekonstruk-
tion av en traditionell ormsöbåt och 
vi inte hade någon sådan båt i vår 
samling sedan tidigare, bestämde vi 
oss för att köpa båten för 500 euro. 
Alla båtägare vet vad det innebär 
att äga en båt. Arbetet med den tar 
aldrig slut. Om man har tio båtar är 
det en riktig utmaning! Skötseln av 
museets båtar stöttades av Sverige-
kontakt Västervik med 3 000 kro-
nor, som var till stor hjälp.

Hittills har vi vintertid haft mu-
seets båtar stående under presen-
ning, vilket inte är någon idealisk 
lösning vid bevarande av ett unikt 
sjöfartskulturarv. De starka vindar-
na vid havet sliter sönder skynkena 
och orsakar skador på båtarna.

För att skydda båtarna bättre 
under vintern valde vi ut en plats 
att bygga ett båthus på, och jag be-
ställde en ritning av en arkitekt. Rit-
ningen är färdig och avstämd med 
Hapsals stadsförvaltning. Bygget 
av båthuset kommer att kosta unge-
fär 40 000 euro. För bygget av båt-
huset ansökte jag om stöd från två 
fonder i Sverige, men tyvärr fick 
båda ansökningarna negativt svar. 
I år har jag skickar ansökningar till 
nya fonder, där beslut fortfarande 
väntas.
Renoverad flytkaj
Kulturministeriet vek 50 000 euro 
till renovering av museets flytkaj. 
Efter upphandling renoverades ka-
jen av företaget Top Marine Infra. 
Eftersom priset för renoveringen 
genom upphandlingen blev lägre, 
ansökte museet om lov från Kul-

turministeriet att för de pengar som 
blivit över måla och göra i ordning 
kontorsbyggnaden på Sadamagatan 
31. Av upphandlingen framgick det, 
att arbetet skulle kosta 1 700 euro 
mer än de överblivna pengarna, och 
dessa sköt Kulturministeriet till ef-
ter en kompletteringsansökan. På 
så vis blev flytkajen renoverad och 
museets kontorsbyggnad ommålad 
till november innan nattkylan slog 
till. Nästa projekt blir att på museets 
initiativ återinrätta namnet Galham-
men och att registrera en småhamn 
till museet.

Rökbastun på Korsgården på 
Runö blev professionellt restaure-
rad och vi är mycket nöjda med re-
sultatet. I år planerar vi att renovera 
Korsgårdens jordkällare. 
Halverat besöksantal
Coronaviruset har också ändrat pla-
nerna för våra besökare och vi har 
med stor sorg tagit emot avbokning-
ar från besöksgrupper under hela 
året. De har varit många! Praktiskt 
taget alla besöksgrupper har ställt 
in sina museibesök eller skjutit upp 
dem till 2021. Den julmarknad och 
julby som planerades i Galhammen 
fick vi också ställa in på grund av 

den stora smittorisken.
Besöksgraden på museet mins-

kade under förra året med mer än 
hälften från året före. 2019 hade 
museet totalt 10 308 besökare. 2020 
var antalet besökare 5 031. I muse-
ets kulturprogram deltog år 2019 
843 barn, men i fjol bara 155.

Kulturföreningarna kunde an-
söka om krisstöd i och med minsk-
ningen av de planerade inkomster-
na. Aibolands Museum planerade 
för en inkomstminskning på 23 000 
euro och ansökte om krisstöd från 
Kulturministeriet. Ministeriet för-
delade 18 453 euro till museet. Tack 
vare det fördelade stödet kunde mu-
seet under sparsamma förhållanden 
hålla igång sin verksamhet i samma 
omfattning till årets slut.

Jag riktar mitt tack till alla som 
har hjälpt till i vår verksamhet och 
stöttat museet! Med vår gemensam-
ma insats bevaras estlandssvenskar-
nas kulturarv.

Vi lever fortfarande i skuggan av 
covid-19 och för att kunna garantera 
museets fortlevnad måste vi vara så 
sparsamma som möjligt. Vi väntar 
alla på att en gång kunna återvända 
till den normala ordningen.

Kontorsbyggnaden på Sadamagatan 31 har fått ny färg. Foto: Ülo Kalm
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Skeppsbygge i Rickul
Göte Brunberg

Ingvald Dyrbergs inventering
Ingvald Dyrberg från Roslep Jakas 
har i en opublicerad skrift ”Segel-
skutor i Rickul, byggda, inköpta 
eller sålda under åren 1870-1940” 
gjort en omfattande inventering 
av de skutor som byggdes och äg-
des av rickulbor. Som underlag har 
han använt de fartygsförteckningar 
från Estniska sjöfartsverket, ”Eesti 
laevade register”, som gavs ut un-
der åren 1923-1940. För de skutor 
som byggdes och ägdes på slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet 
har han fått kompletterande upp-
gifter från några äldre sagesmän, 
bland dem hans far Anton Dyrberg 
och Anders Heyman från Ölbäck 
Nibon.

Enligt Dyrberg byggdes under 
åren 1875-1902 många små en-
mastade skutor (”jakter”) på Sten-
borstranden i Roslep. De är – med 
några undantag – odokumenterade.

År 1877 byggdes en fisksump 
i Stenbor. Den seglade med last 
av levande fisk till Reval. År 1880 
byggdes den första torrskutan, en 
jakt med rodret på sidan.

Totalt upptar Dyrbergs förteck-
ning 68 i Rickul byggda skutor, 
varav några, på grund av andra 
världskrigets utbrott och sovjetock-
upationen, inte blev sjösatta. Per 
decennium byggdes följande antal 
skutor:

  Period Antal
Före 1900 9
1900-1909 20
1910-1919 9
1920-1929 18
1930-1940 12

År 1939 igångsattes bygge av inte 
mindre än fem skutor på Derhamn-
stranden. Endast två hann sjösät-
tas; de resterande förstördes hösten 
1940, när de sovjetiska militärstyr-
korna lämnade trakten. För att göra 
skroven oanvändbara sågade man 
sönder bordläggningen.

Byggplatser
När det gällde att finna en plats för 
båtvarvet fick man inte ha för höga 
anspråk. Under alla förhållanden 
krävdes det att vattendjupet nära 
stranden skulle vara tillräckligt så 
att man kunde få skutan flott vid 
sjösättningen.

Många av de tidiga skutorna 
byggdes på Stenborstranden i Ros-
lep. Det är svårt att förstå för den 
som ser dagens långgrunda och ste-
niga strand, men den såg nog annor-
lunda ut vi sekelskiftet 1800/1900. 
Den sista skutan byggdes där 1902.

Den plats som hade de bästa 
förutsättningarna för skeppsbygge 
var stranden vid Derhamnviken.  
Det var också där som de flesta 
skutorna, 48 stycken, byggdes. På 
Spithamns östra strand byggdes nio 
skutor. De resterande elva byggdes 
på platser enligt kartan nedan.

Bondeseglationen
Som all annan kustbefolkning har 
säkert svenskarna i Rickul/Nuckö-
området under århundradena sysslat 
med sjöfart, åtminstone så mycket 
som krävdes för fisket och för att 
frakta fisken för försäljning på an-
nan plats. Någon större omfattning 
fick ändå inte sjöfarten förrän på 
1870-talet, då bönderna kunde fri-
göra sig från det ekonomiska bero-
endet av sina godsherrar. Sin största 
omfattning fick den från sekelskiftet 
fram till andra världskriget. Genom 
sjöfarten kunde bönderna skaffa sig 
en ofta inte så föraktlig biinkomst 
till vad jordbruket gav.

En förutsättning för att man 
skall kunna bedriva sjöfart är att 
det finns platser dit fartygen kan gå 
för att lasta och lossa. Nästan hela 
kuststräckan inom Rickul/Nuckö-
området är långgrund. Något så när 
lämpliga ankringsplatser fanns i 
stort sett endast i Rickul och några 
få platser på Nucköhalvön. Några 
hamnar dit fartygen kunde gå ända 
in till land fanns inte utan man mås-
te lasta om till småbåtar.

För att bedriva sjöfart bildade 
man oftast bolag tillsammans med 
familjen, släkten eller grannar. Be-
sättningen utgjordes i första hand 
av delägarna själva. På senare tid, 
när skutorna ökade i storlek och 
krävde större besättning, måste av-
lönat folk anställas.

En del av skutorna köptes in, 
men de flesta byggde man själva. 
Bolaget bestämde storleken och ty-
pen av skuta. Sedan måste det fin-
nas en skutbyggmästare, ”båtmäs-
tare” (båts-mästor), som ledare för 
bygget. Fanns det inte någon sådan 
inom bolaget anställde man en uti-
från. Den mest erfarne båtmästaren, 
och den store läromästaren för de 
övriga, var Adam Borrman från 
Spithamn Mo. Under åren 1899-
1940 var han byggmästare vid 23 
skutbyggen. Skutbyggplatser i Rickul.

Spithamn (9)

Derhamn (48)

Ölbäck

Rosta

Paj

Bergsby

Söderby

Lucksby

Spithamn

Norrby
Rickul

Roslep

Paj Johans (1)

Lucksby nätgård (1)

Hamnarudden (2)

Paj Sips (1)

Va-viken (1)

Stenbor (5)

Haver-
sved
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Fartygstyper
Den ursprungliga fartygstypen var 
jaktriggad enmastare. Undan för 
undan ökade dock skutornas stor-
lek och man gick över till tvåmas-
tade fartyg, galeaser. Det byggdes 
även några tremastade, skonare. De 
största hade en längd av cirka 75 fot 
(25 m). Av de 68 dokumenterade 
skutor som byggdes i Rickul var 29 
jakter, 36 galeaser och tre skonare.

Endast en skuta byggdes från 
början med motor men några kom-
pletterades senare.
Bygge
Skutorna byggdes uteslutande av 
trä. Eftersom ek nästan helt sakna-
des i Estland var man hänvisad till 
att bygga i furu. I Rickul, där de 
flesta skutorna byggdes, fanns det 
gott om skog på böndernas marker, 
men virket svarade ofta inte mot de 
krav som man ställer vid skepps-
bygge. Detta gällde speciellt när 
skutorna blev större och man blev 
då hänvisad till att köpa virket från 
annat håll. Eftersom alla skutor 
drevs med segel var den största svå-
righeten att hitta lämpligt virke till 
masterna.

Det fanns två typer av bordlägg-
ning: klinkbyggd och kravellbyggd. 

På kravellbyggda skrov fästs brä-
derna sida vid sida mot en ram-
konstruktion bestående av köl och 
spanter. Klinkbyggda skrov däre-
mot har bräder som går omlott längs 
med, och fästs ihop med varandra. 
Den större delen av stabiliteten lig-
ger i själva bordläggningen.

Ramkonstruktionen gör kravell-
bygget mer stabilt och ger, jäm-
fört med klinkbygge, möjlighet till 
längre och bredare skrov som kan 
bära fulla segel.

Bygget påbörjades med att båt-
mästaren formade en halvmodell av 
trä i skala 1:40 av skutans ena halva. 
För att forma en sådan krävdes både 
erfarenhet och öga för proportioner. 
Eftersom skutan skulle kunna ankra 
nära stranden var det viktigt att den 
blev grundgående. På modellen rit-
sades spantdelningarna in. För varje 
spant kopierades sedan måtten från 
modellen till en så kallad spantruta. 
När skutans spant skulle tillverkas 
byggdes ett spantbord, dit spantru-

tornas mått överfördes till full ska-
la. Ett spant kunde bestå av 15-20 
delar av krokvuxet virke. Till kölen 
användes en rak, grov och nästan 
kvistfri fura.

När spanten hade tillverkats och 
rests vidtog bordläggningen. För 
att plankorna skulle kunna formas 
mot spanten mjukades de upp i en 
ånglåda (svajm-kast). Till master 
användes jämntjocka tallar med rot-
ändan uppåt.

Det mesta virket köptes från 
riksskogen, men också från bönder 
med högväxt skog på sina marker. 
Delägarna lämnade även oftast 
själva virke till bygget och arbetade 
även där. En galeas kunde 3-4 man 
bygga helt färdig på ett och ett halvt 
år. Under de kallaste vintermåna-
derna, när arbetet på varvet stod 
stilla, sydde man seglen.

Sjösättningen skedde vanligen 
på våren eller försommaren, när 
den värsta kylan hade gått ur vatt-
net. Det hände att man fick stå upp 
till midjan i vattnet. Skutan lyftes 
upp på en släde, som gick på rullar 
ovanpå slanor som låg på marken. 
När sjösättningen var klar vidtog 
en måltid med (oftast) rikligt med 
drycker för alla som hade hjälpt till.

Den första resan gick alltid till 
Reval eftersom fartyget måste mä-
tas, besiktigas och kontrolleras vad 
beträffade inventarier och utrust-
ning innan det fick tas i bruk. Sjö-
fartsmyndigheten utfärdade sedan 
nödvändiga handlingar för fartyget, 
såsom sjövärdighetsbevis och mät-
brev.

Ånglåda för uppmjukning av plankor.    Foton: SOV:s arkiv ”Dyrhamn” byggs i Derhamn 1937/38.

Viktor Borrman, Spithamn Mo, med 
halvmodell av ”Munter”, byggd 1940 
i Derhamn.       Foto: Ingvald Dyrberg.

Klink Kravell

Klink- och kravellbygge.
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Den namnlöse vid ”Luksas nätegård”
Alexander Tegelberg, Söderby Dike

Alexander Te-
gelberg berät-
tar om den sto-
ra tremastade 
skuta som 1939 
började byg-
gas på Lucks-
bystranden. Bygget avbröts av 
världskriget men skutan färdig-
ställdes under sovjettiden.
Hösten 1938 bröt en feber lös bland 
skutägarna från Spithamn till Sö-
derby att de skutor som funnos voro 
för små, och redan till åren, och nya 
började byggas. Hitlers krigsfeber 
gjorde även sin inverkan på estnis-
ka kustflottan i den utsträckning att 
frakter fanns och fraktägarna bör-
jade kräva motoriserade skutor för 
befraktning.

Den feber som nu härjade i Spit-
hamn och Roslep resulterade i att 
fem kölar sträcktes på Derhamn-
stranden, som av gammalt var den 
bästa och den mest använda bygg-
platsen längs hela Rickuls tvåmila 
strand, med ankarplats utanför.

Det smittade även av sig till ny-
byggarna (”asunike”) i Söderby. Jo-
han Vesterby, Söderby Mickas, med 
härstamning från Roslep, började 
organisera ett nytt båtbolag med Jo-
hannes Dyrberg, Haversved Musas, 
Johan Koinberg, Söderby Seffers, 
och undertecknad. Johan Vesterby 
och jag var förut delägare till gale-
asen ”Svea”. Alla tre förstnämnda 
hade skeppardiplom, och det var 
storartat på ett vis, men med bara 
undertecknad som ”menig” kanske 
det inte var så lyckat.

Båtbolaget bildades, skutan 
skulle bli tremastad, storleken fast-
ställdes till 75 fot (= 22,9 meter) i 
köllängd och med motorstäv i ak-
tern. Byggplatsen blev vid näthusen 
på Lucksbystranden.

När nu ett nytt båtbolag med 
några rådstarka män var färdigt, 
skulle fartyget byggas för att hålla 
på lång sikt, med spant, stävar och 

skarndäck i ek och med galvanise-
rad spik. Allt sådant som ej förut 
hade hänt i rickulskutornas histo-
ria. Undertecknad var som ”Tomas 
tvivlaren”.

Sökandet efter spantvirke bör-
jade inåt landet där ekskog fanns, 
som i Keedika, Räägu, Võnnu och 
Uniste. På 3-4 mils avstånd och 
dubbelt så dyrt som spant av tall 
köpt av bönder hemma. Även av 
staten var det möjligt att köpa furu, 
men de blev då till samma pris som 
bordvirke och inte med samma håll-
fasthet mot röta som ek.

När nu ekvirkesaffären var så 
gott som färdig, hade även tillstånd 
från Veeteede valitsus (”Vatten-
vägsförvaltningen”) kommit oss 
tillhanda, att vi voro berättigade 
att ur ”skutblocket” (till båtbygge 
reserverad statlig skog) köpa allt 
behövligt virke. Men vad som nu 
hade hänt var att de fem båtlagen i 
Derhamn hade kommit före oss och 
redan hade gallrat ut de bästa trä-
den. Det var inte många pinnar kvar 
till oss som var sist. Vi var tvungna 
att springa från Pontius till Pilatus 
inom ämbetsverken, såväl de lokala 
som i Reval där statens huvudför-
valtning för skogarna (”Metsade 
peavalitsus”) låg. Allt detta spring-
ande föll på den ende menige delä-
garens lott.

Till sist, sent omsider med myck-
en möda och stort besvär, lyckades 

vi få ”Kappol moen” vid Rosleps 
kapell fri att gallra i. Men det om-
rådet var ej stort mer än 4-5 hektar. 
Där fanns det en del riktiga spiror 
och så var det nära till sågverket i 
Ölbäck. Även de andra båtlagen 
behövde plank till bordvirke, vilket 
kunde ge upphov till små ordbyten 
släktingar emellan.

När nu allt virke var på plats, 
blev det frågan om båtmästare, 
Mats Blomberg från Roslep Blom- 
bergs var den enda som stod till för-
fogande, men han var så upptagen 
i Derhamn att han bara ibland fick 
tid att hjälpa oss. Johannes Dyrberg 
blev utsedd att leda arbetet. Han 
hade lite erfarenhet av sådant arbete 
men det var för länge sedan. Han 
var ändå mer kunnig än vi andra.

Allt gled framåt med egen kraft 
på fyra man tills ryssarna 1940 
övertog land och rike och nationali-
serade både gamla och halvfärdiga 
skutor, allt från 25 registerton och 
uppåt. 

På våren 1941 byggde vi som 
avlönade arbetare tills världskri-
get kom till Estland och allt arbete 
upphörde. Det fattades då ännu fem 
plankor i botten.

År 1948 hade det kommit bygg- 
kunnigt folk från Dagö och byggt 
färdig skutan och sjösatte den 1955, 
enligt senare uppgifter.
Skrivet i Årsta 1972 ur minnesarki-
vet. Alexander Tegelberg.

”Den namnlöse” under byggnad. Foto: SOV:s arkiv.
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Gambyn

En estlandssvensk by 1640-
1944. Historik och minnen 
sammanställda av Alrik Bo-
man.
53 sidor plus bilagor. Ill. 
Tryckt 1997. Nytryck 2020.
Pris 100:-.

Beställ med e-post till order@
rnhf.se eller Maja Granberg,  
tfn 070-798 38 69, e-post ma-
jagranbergs@hotmail.com

Kostnad för porto och embal-
lage tillkommer.

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.

Min syssling Harald Derblom
Albert Simonson, Santa Ysabel, Californien, USA

Det är bra att jag har kvar alla brev 
från min syssling Harald Derblom. 
Annars skulle jag inte ha vetat hur  
småpojkar talade sitt underliga 
tungomål i det tidiga trettiotalets 
Nuckö.

Haralds stora barndomsfamilj 
bodde i olika trånga hus på Posti-
gatan i Hapsal. Varje sommar blev 
han ”förvisad” till min mosters 
Baskullgård,  en kilometer öster om 
Rosleps bykärna. Min mor, Roslep 
Baskull Julia Hamberg, levde där i 
sin barndom.

Numera omgiven av skog, finns 
där ännu den stora karevalln (från 
kari = hjord). I tjockt gräs och bus-
kage finns rester av samtliga bygg-
nader, förutom spikarn (härbre, för-
rådshus, från tyska Speicher).

Spikarn brann ner när två av 
mina busiga släktingar stoppade  in 
krut-rajer (gamla ryska ”krutmaka-
roner” från Derhamns artilleribat-
teri) i timmerknutarna. Det blev då 
ett fyrverkeri! Ordentliga grabbar, 
däremot,  gjorde raketer istället.

Haralds morfar Mats Hamberg,  
gårdens herre, var mörkhyad. Före 
första världskriget var han ” hetlev-
rad”. Det värsta var när bygrabbar-
na försökte snatta plommon strax 
utanför timmerhusets sovrum. Då 
small han!

Harald skrev: När Mats låg in-
kallad i tsarens armé, lär pojkarna 
ha diktat följande nidvers om ho-
nom:
Must-Mats är ute kri
nu är spilingja fri.
Harald översatte för mig: must = 
svart, mörk, kri = krig, spilingja = 
plommonen.

Plommonsnattarna fick det lind-
rigare efter Mats frälsning med 
hjälp av ett dopp i Derhamns sval-
kande vatten.

Enligt Harald utsöndrade plom-
monträden en brungul halvt genom-
skinlig massa som pojkar ansåg 

vara en sorts tuggummi, en inte oä-
ven smakupplevelse.

Den unge Harald var mer nyfi-
ken än busig. Han och hans morbror 
Gunnar fångade spigg (småfiskar) i 
Baskull-rännan (Baskullån) och 
rekryterade dem som utombords-
motorer för barkbåtar. Pojkarna 
fäste dem med hjälp av ryggfenan. 
Båttrafiken reste vågor som propa-
gerade sig på mystiska sätt genom 
rännan.

Jag själv reste vågor i rännan när 
jag inte lyckades svinga mig över 
den som Tarzan.  Grenen höll inte 
och det blev dopp.

Harald blev fysiker,  expert på 
jonosfäriska radiovågor och även 
hedersdoktor 1986 vid Uppsala 
universitet. Han utförde prov ovan-
för Kiruna, i Virginia i USA  och 

Ungdomsporträtt av Harald.

på Grönland med mätinstrument i 
sondraketer. 

Trots att han var en gladlynt man 
menade han att folk var mer nöjda i 
dåtidens fattiga Nuckö, med myck-
et stöd från nära och kära. För mig,  
långt därifrån, var han sällan när,  
dock ändå kär. Jag saknar honom.
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Som vi informerat om tidigare så 
anser vi i styrelsen för VKS att 
Läänemaa Metsaühistu (LM) har 
utvecklats så pass väl att en for-
mell svensk skogsägareförening 
snart inte längre är nödvändig för 
att sköta skog i Estland. Det enda 
som huvudsakligen återstått att lösa 
för LM har varit kommunikationen 
via hemsidan, men nyligen så pre-
senterades denna sida, även om viss 
utveckling fortfarande behövs. Vid 
vårt digitala årsmöte i år så beslu-
tade vi därmed att VKS verksamhet 
fortsätter fram till och med 2022, 
med inriktning på att förbereda för 
förändringen och stötta LM:s ut-
veckling av kommunikationen till 
de svenska medlemmarna via hem-
sidan. Vi återkommer förstås till 
vad detta innebär konkret.

Till styrelse i VKS valde års-
mötet Carl-Axel Adelman, Monica 
Ahlström och Bengt Brunberg samt 
Per Sjöström, invald förra året. Öv-
riga val vid mötet var Alvin Törn-
blom suppleant, Krister Engman 
revisor, Agneta Grenfeldt revisors-
suppleant och Lis Callenmark val-
beredning.
LM:s nya hemsida igång
Vi berättade senast om att den nya 
hemsidan för de estniska skogsäga-
reföreningarna skulle startas i bör-
jan av mars och nu har alltså detta 
skett. För att komma dit så anger du 
bara adressen metsauhistu.ee i din 
webbläsare. Om allt fungerar kan 
du sedan på sidan där välja om du 
vill ha den estniska texten översatt. 
Väljer du då svenska så blir förstås 
den automatiska översättningen lite 
knepig och svårförstådd ibland, 
men det får vi väl ha överseende 
med. Med hjälp av en estnisk karta 
kan du söka eller ange vilken lokal 
förening du är intresserad av, i vårt 
fall Läänemaa Metsaühistu place-

rad i Hapsal, så att du når den lokala 
hemsidan.

På hemsidan kan du bland annat 
få information om föreningen, de 
tjänster som tillhandahålls, aktuella 
auktioner, vilka bidrag för skogs-
bruket som kan sökas och vilka tider 
som gäller för detta. Där finns också 
artiklar och länkar till information 
om återkommande aktiviteter som 
skogscertifiering, deklaration med 
mera. Du kan på hemsidan också 
länkas vidare till information för 
skogsägare på andra kanaler, till ex-
empel Facebook. Informationen ser 
alltså ganska vältäckande ut, även 
om lite mer anpassning till estlands-
svenska medlemmar vore välkom-
met och är något vi ska framföra.

Vi uppmanar nu alla medlem-
mar i VKS, som är intresserade av 
att ha ett professionellt stöd för åt-
gärder på sina fastigheter i Estland, 
att söka sig till LM:s hemsida, ta 
del av informationen och där ansö-
ka om medlemskap om det inte re-
dan är gjort. Den årliga avgiften är 
låg, bara 13 euro per fastighet, och 
ger förutom hjälp med bland annat 
skogsåtgärder och virkesförsäljning 
också rätt till viss konsultation på 

fastigheten samt hjälp med bidrags-
ansökningar och deklarationer.
Något om Natura 2000
och ersättning
Skattelagstiftningen har ju nyligen 
ändrats, så att till exempel ett stort 
grundavdrag på 5 000 euro införts 
för skogsägare. En annan lite min-
dre förändring framöver är att det 
inte längre skall göras skatteavdrag 
i förväg vid utbetalningar av ersätt-
ning till skogsägare för restriktioner 
i Natura 2000-områden. Skogsäga-
ren skall i stället själv ta upp hela 
ersättningen som en intäkt i sin de-
klaration.
Se till skogen när du åker
till Estland
Avslutningsvis kan vi vid behov 
ge dig råd om hur din skog skall 
skötas. Nästa gång du kan åka till 
Estland så passa på att besöka LM 
i Hapsal eller försök boka en träff 
på din fastighet med någon från LM 
och diskutera vad som behöver gö-
ras. Titta framför allt till dina plan-
teringar så att du vet om det till ex-
empel behövs någon gräsrensning, 
röjning eller annat för att skydda 
den investering du gjort i ny skog.

Två år till för VKS
Bengt Brunberg

Information från VKS finns som vanligt på hemsidan www.vastrakustensskogsagare.se.
Mejladress: info@vastrakustensskogsagare.se.

Se till att dina planteringar utvecklas bra och inte hämmas av konkurre-
rande vegetation.
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Program för Aibolands museum våren 2021
18 juni kl. 19 Konsert (Pärimus konsert) på museets  
 gård. Runösånger och berättelser.   
 Biljetter erfodras.
7 augusti Havets dagar. Nuckö delkommuns och  
 Aibolands museums gemensamma  
 projekt. Plats: Gamla hamnens torg.
13 augusti Fest för sång- och dansfestens del- 
 tagare. Kvällsmat. Talharpmusik. Kafé på  
 Aibolands museum.
14 augusti Estlandssvenskarnas fjärde sång- och 
 dansfest i Biskopsborgen i Hapsal.

För eventuella ändringar i programmet, se hemsidan: 
www.aiboland.ee eller www.facebook.com/aiboland.ee

Välkomna!
Adress: Sadama tn. 31/32, Haapsalu

Info: tfn: +372 47 37 165 www.aiboland.ee 
ÖPPET: 1 maj-31 augusti, tisdag-lördag kl 10-18.

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

 Söndag-måndag STÄNGT.
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Om man vill resa till Estland i som-
mar måste man tänka på några sa-
ker. Som det är idag, 1 juni, så kan 
man läsa på Tallinks hemsida att de 
börjar trafikera linjen Stockholm – 
Tallinn den 14 juli. Det verkar som 
det endast kommer att gå en av bå-
tarna i sommar. Men det har skjutits 
upp tidigare och är osäkert, men det 
går att ta reda på via deras hemsida 
www.tallinksilja.se.

En linje som har gått hela året är 
DFDS som går mellan Kapellskär 
och Paldiski. Men där måste man 
ha med bil, det går inte att resa utan 
bil. Se deras annons för kontaktupp-
gifter och bokningar.

Inreseregler
För att komma in i landet gäller just 
nu följande regler:

Detta står på Estlands motsva-
righet till vårt Folkhälsomyndighe-
tens hemsida:

Man måste kunna visa att man 
har fått sina vaccinationer eller upp-
visa ett negativt coronatest (PCR-
test). Det testet får inte vara äldre än 
72 timmar och om man inte testat 
sig innan man åkte så finns möjlig-
het att testa sig i hamnen. Ett andra 
test skall tas minst 6 dagar efter det 

Resa till Estland i sommar?
första och om detta också är nega-
tivt får man röra sig fritt. 

Om man inte kan uppvisa ett ne-
gativt test så måste man vara i ”ka-
rantän” på den adressen man lämnat 
i hälsodeklarationen.

Hälsodeklaration
På DFDS båt kan man få en hälso-
deklaration att fylla i eller så kan 
man fylla i det hemma innan man 
åker. Deklarationen finns på isete-
enindus.terviseamet.ee/. Där är bäs-
ta sättet att fylla i sin e-postadress 
och då laddas deklarationen ner. 
(klicka på Sisenege e-postiga)

Man intygar själv att uppgifterna 
är korrekta. Om man lämnar felak-
tiga uppgifter kan man straffas med 
en bot på upp till 9 600 €!

Enligt besked från regeringen 
skall ett så kallat vaccinationspass 

vara klart till den 1 juli och i och 
med detta så bör det räcka med att 
kunna uppvisa det om man är full-
vaccinerad. Mer information om 
detta kommer säkert i olika media.

Observera att dessa regler kan 
ändras från en dag till en annan. 
Kontrollera själv vad som gäller på 
till exempel www.swedenabroad.se/
sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svens-
ka-medborgare/estland/

Där kan man klicka sig fram till 
olika myndigheters information om 
vad som gäller.
Munskydd
Ombord på DFDS båt gäller att 
man använder munskydd! Samma 
sak står det på Tallinks hemsida att 
det är obligatoriskt med munskydd 
ombord.

Trevlig resa!
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Färjelinjen 
Kapellskär – Paldiski

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Ka-
pellskär och Paldiski. 

Avgångstider från Kapellskär:
Måndag - lördag  kl 21.00 
 ankomst Paldiski  kl 08.00
Söndag (Sailor) kl 09.00 
 ankomst Paldiski  kl 19.00
 

Avgångstider från Paldiski:
Alla dagar kl 22.00  
 ankomst Kapellskär  kl  7.30

Bokningsavgift: per telefon 150 kronor, bok-
ning on line 0 kronor.

OBS! Gäller endast nödvändiga resor. Passa-
gerarna ombedes använda ansiktsmask.

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.

 ”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

1

Ordförande har ordet
Ingegerd Lindström

Kära vänner!
Så har det blivit vår igen och 
sommaren närmar sig. När ni läser 
det här så hoppas jag det blivit 
varmare och att solen skiner på oss 
alla. Förhoppningsvis skall också 
pandemin ha avtagit lite. Men det 
verkar ovisst. Vi har under det 
sista ett och ett halvt år vant oss 
vid att inget är säkert längre. Inte 
säkert när coronan avlägsnar sig, 
inte säkert när vi kan röra oss ute i 
samhället igen som tidigare och inte 
alls säkert när vi kan resa över till 
Estland igen. 

När det gäller Tallink så har 
man skjutit upp resorna mellan 
Stockholm och Tallinn flera gånger 
och det verkar som det är osäkert 
när man kan börja resa igen.

Ett alternativ till resa till Estland 
är mellan Kapellskär och Paldiski. 
Vi har försökt att reda ut hur man 
kan åka över till Estland i sommar 
och sammanfattar det på sidan ....
Årsmöte 2021
Åter igen fick vi hålla vårt 
årsmöte digitalt. Vi skickade ut ett 
årsmötesformulär digitalt till alla 
som lämnat sin mejladress och vi 
skickade ut samma formulär på per 
post till dem som inte har lämnat 
mejladressen. Resultatet kan du se 
på sidan ....
Sommar i Estland
Som ni alla förstår så blir det ingen 
organiserad hemvändarvecka i år 
heller i Estland. Allt är för osäkert 
och allt kan ändras i sista minuten. 
Men styrelsen har resonerat som 
så att om det fungerar så kan 
vi anordna en del aktiviteter på 
Mickogården. Vi räknar med att det 
i så fall skall bli under samma vecka 
som normalt, alltså mellan den 10:e 
till den 16:e. Om vi anordnar något 
så kommer vi att sätta upp en lapp 
på anslagstavlan vid Rosleps kapell. 
Vi kommer också att lägga ut 
programmet både på hemsidan och 
Facebook samt skicka ut ett mejl.

Sång- och dansfest
Den 14 augusti anordnar 
E s t l a n d s s v e n s k a r n a s 
Kulturförvaltning den fjärde sång- 
och dansfesten i Hapsal. Redan 
förra året var det egentligen dags 
eftersom den brukar anordnas med 
tre års mellanrum. Men först blev 
den framskjuten på grund av att den 
stora Sångarfesten i Tallinn hölls 
2019 och då var det inga körer som 
hann med estlandssvenskarnas fest. 
Därför sköts den fram till 2020 och 
då vet vi vad som hände. Corona 
kom i vägen. Då sköt man fram den 
till augusti 2021 och nu återstår att 
se om den kan genomföras eller ej. 
Det beroro ju mycket på smittläget, 
det beror på om körer och danslag 
har kunnat öva och det beror på 
möjligheten att resa. Så liksom allt 
annat är det fortfarande osäkert 
huruvida sång- och dansfesten 
blir av. Men vi håller tummarna!  

Medlemmar
Just i skrivande stund, den 17 maj, 
har vi 736 medlemmar som betalat 
sin medlemsavgift. Det är 690 vuxna 
och 46 barn och ungdomar. Det är 
en bra siffra trots att vi förlorar en 
del medlemmar varje år. I år har 
det varit extra många medlemmar 
som avlidit så det är naturligt att 
medlemsantalet minskar. Men vi är 
samtidigt väldigt glada över att vi 
också får in nya medlemmar. 

Till sist önskar jag er alla en 
riktigt skön sommar, en sommar då 
vi kan åter få träffa släkt och vänner 
om ändå med förnuft. Men efter det 
här tuffa året behöver vi lite sol, 
värme och gemenskap!

Lö 14 augusti 2021
11-11.30 Bön över sång- och dansfesten i Hapsals domkyrka 

12.30  Parad runt Biskopsborgen 
(ingång till borggården från lilla porten ut mot Vaba-gatan och stora 

 porten på Lossiplats)

13.00 Estlandssvenskarnas 4:e Sång- och Dansfest Mitt älskade Aiboland

Arrangörerna förbehåller sig rätten att vid händelser utanför deras 
kontroll ändra repertoaren eller ställa in evenemanget.

Fri entré

Estlandssvenskarnas 
4:e Sång- och Dansfest

 Mitt älskade Aiboland


