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• värna om och levandegöra det estlands-
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Om du som medlem inte vill att 
vi tar bilder till vår hemsida, tid-
ning och Facebook på dig eller 
ditt barn, hör av dig till ovanstå-
ende kontakt.

Kära vänner!
Vilken sommar vi har haft! Den var 
varm, ibland lite för varm, och torr. 
Jag kan inte minnas någon sådan 
sommar sedan vi kom till Estland 
1992. Visst har det varit varmt några 
somrar men inte så ihållande som i 
år. Torkan var besvärlig, det var inte 
bara gräsmattorna som blev bruna, 
utan det sinade i en del brunnar, vil-
ket är sämre. Nu får vi hoppas på en 
blöt höst och mycket snö i vinter så 
vattennivån återställer sig.
Sommarprogram
Under sommaren har det domine-
rande arbetet varit på Mickogår-
den. Vi har ofta varit där och job-
bat. Men det har också blivit gjort 
ganska mycket som ni kan läsa om i 
artikeln på sidorna 12-13.

Vi har varit ett tiotal som regel-
bundet arbetat där, men på vår tal-
kodag ställde många fler upp, vilket 
vi uppskattar väldigt mycket! Jag 
hoppas att ni alla känner att Micko-
gården är allas vår gård. Det är inte 
nödvändigt att man kommer och 
arbetar, men jag hoppas att ni vill 
komma och bara ta en kaffe eller 
låna en bok eller bara sitta och prata 
en stund. Nästa år hoppas vi ha så 
mycket klart att vi ska ha ett litet 
bibliotek med både skönlitteratur, 
våra egna böcker samt tidningar på 
plats.

Vi hoppas också att vi kan finnas 
på plats åtminstone en dag i veckan. 
Jag skrev i min förra ledare att vi 
skulle vara där denna sommar men 
av olika skäl blev det inte så. Det 
blev  inte så färdigt att vi kunde ha 
öppet.
Stipendier
Som vanligt var jag på både grund-
skolan och på gymnasiet och delade 
ut stipendier till duktiga elever. Vem 
som ska få våra stipendier beslutar 
skolornas lärare, så vi litar på att det 
blir till de elever som gjort bra ifrån 
sig under året. Vi ger 75 euro var till 
två elever på grundskolan och 150 

euro till två elever på gymnasiet. 
Det är alltid en festlig tillställning 
då det är examen. Flickorna och poj-
karna är uppklädda med sina finaste 
kläder och salen är fullsatt med för-
äldrar, syskon och andra anhöriga. 
Både i grundskolan och i gymnasiet 
liknar examen vår studentexamen. 
Det är massor av blommor till elev-
erna och som sagt, hela släkten är 
där. Jag tycker det är väldigt fint på 
deras skolavslutningar.

Vi har nu delat ut dessa stipen-
dier under ganska många år och vi 
tänker fortsätta med det. Jag tror 
också att skolorna uppskattar att vi 
är på plats för att dela ut dem.
Kungligt besök på Nargö
Årets Svenskdag firades på Nargö 
med kunglig närvaro. Kronprin-
sessparet närvarade vid invigningen 
av Nargö S:ta Maria kapell. Detta 
kan ni läsa om inne i tidningen. De 
var inte där på grund av Svenskda-
gen men dessa två händelser sam-
manföll i år.

Besöket hade bokats in för två år 
sedan och den som kom med idén 
att bjuda in de kungliga gästerna 
var kyrkoherde Patrik Göransson i 
S:t Mikaelskyrkan i Tallinn. 

Kronprinsessan Viktoria och 
prins Daniel välkomnades först av 
presidentparet Kersti Kaljulaid med 
maken Georgi-Rene Maksimovski 
på Kadriorg i Tallinn. De lunchade 
där med presidentparet och bland 
annat planterade de en ek.

Senare på dagen bar det av till 
Nargö, där kronprinsparet tillsam-
mans med presidentparet närvarade 
under invigningen av S:ta Maria 
kapell. 

Senare på kvällen närvarade de 
på Sångarfältet i Tallinn, där cirka 
20 000 körsångare samlats för att 
sjunga allsång i 100 minuter. Evene-
manget var ett led i 100-årsfirandet 
av Estlands frihet. Över hela landet 
samlades människor för att sjunga 
med i allsången eller bilda egna små 

körer. I Hapsal hade man satt upp en 
storbildsskärm på Svensktorget där 
människor samlades och sjöng till-
sammans med körsångarna i Tallinn. 

När vi åkte hemåt på kvällen 
från Nargö så åkte vi direkt till Hap-
sals tågstation, för där skulle det bli 
allsång. Men när vi kom fram var 
det bara vi där men skam den som 
ger sig, vi var 10 personer som ra-
dade upp oss och sjöng Estlands na-
tionalsång av hjärtans lust. Tyvärr 
kan jag inte texten så jag mimade så 
gott jag kunde. En man var där och 
filmade oss och spelade in sången. 

Sång är en hjärtesak för esterna 
och sångarglädjen är inte att ta miste 
på. Vi var åtta personer i bussen på 
väg hem från Tallinn och alla sjöng 
hela vägen olika estniska visor. Det 
var bara jag och Maria Gilbert som 
satt tysta och lyssnade. Det var en 
riktigt trevlig hemresa med gratis 
allsång!
Hemvändarveckan
Årets hemvändarvecka blev lika 
lyckad som vanligt. Många med-
lemmar deltog i de olika aktivite-
terna och alla verkade nöjda. Väd-
ret var ju med oss även detta år, den 
enda dagen som var lite sämre var 
ju upptakten med strandfesten. Då 
blåste det kallt även om solen sken. 
Men sedan blev det stadigt bättre. 

Ett stort tack till alla som ställde 
upp med sin tid och sitt engage-
mang under veckan! Vi hoppas på 
att nästa år ska bli lika bra och det är 
snart dags att börja planera för 2019 
års Hemvändarvecka.

Till sist vill jag önska er alla en 
riktigt skön höst! Följ oss på hemsi-
dan och Facebook, där vi lägger ut 
nyheter om det finns några.
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Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö
Göte Brunberg

Gratis bussresor inom Lääne-
maa
Från den 1 juli gäller att man inte 
behöver betala för interna buss-
resor inom 11 län i Estland, bland 
dem Läänemaa. För att kunna göra 
detta behöver man endast skaffa ett 
speciellt busskort och dra det i en 
kortläsare när man stiger på bus-
sen. Kortet, som går under namnet 
Ridango och kostar två euro, kan 
laddas med pengar och då kan det 
användas även för betalresor (resor 
på linjer som helt eller delvis går 
utanför Läänemaa). Det kan även 
användas i de övriga län där man 
erbjuder gratis bussresor, men då 
måste man göra kortet personligt.

Uppdraget att sköta busstrafiken 
i Läänemaa gick till företaget MTÜ 
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus. 
Det blev stor oreda när det visade 
sig att företaget från den 1 juli hade 
lagt om busslinjer och -tider.

För busslinjer som inte i sin hel-
het går inom Läänemaa måste de 
passagerare som passerar länsgrän-
sen betala full avgift, även för resan 
inom Läänemaa. Man hoppas så 
småningom kunna rätta till detta.
Inga stödpengar till akvarie-
projektet i Derhamn
Projektet ”Sjöstjärnan”, i vilket 
det som huvuddel ingår att ett tre-
vånings akvarium skall byggas på 
Derhamnstranden öster om hamnen 
har tidigare beskrivits i denna spalt. 
Projektör är Mellson-gruppen, som 
äger hamnen och fiskecentrumet. 
Enligt den ursprungliga planen 
skulle där visas sjölejon och hajar, 
men efter protester från djurskydds-
organisationer slopades sjölejonen.

Kostnaden för projektet upp-
skattades till 5 miljoner euro, varav  
man hoppades få 2,3 miljoner i stöd 
från EAS, en fond för företagsut-
veckling i Estland. EAS hade tidi-
gare ställt sig positiva till projektet, 
liksom Lääne-Nigula kommun, 
och Mellson-gruppen sände därför 

i början av mars detta år in en an-
sökan om att EAS skulle besluta att  
medfinansiera projektet med det ut-
lovade stödbeloppet. EAS skulle ha 
besvarat ansökan senast i maj, men 
beslutet dröjde ända till i mitten av 
juli. Det blev negativt: Något bidrag 
skulle inte erhållas från EAS. Man 
motiverar detta med att man inte 
tror på projektets lönsamhet.

Mellson-gruppens chef Mart 
Vahtel har ännu inte beslutat om 
projektet skall läggas på hyllan el-
ler om man skall söka pengar någon 
annanstans ifrån.
Nõva skola
I det förra Medlemsbladet beskrevs 
att Lääne-Nigula kommunstyrelse 
hade beslutat att till hösten stänga 
skolans elevhem. De två anställda 
hade sagts upp.

En förälder har vänt sig till för-
valtningsdomstolen i Tallinn och 
överklagat beslutet att stänga elev-
hemmet. Domstolen har, i väntan på 
ett slutgiltigt beslut, fattat ett interi-
mistiskt beslut att elevhemmet inte 
får stängas, och att uppsägningen 
inte får träda i kraft. Det betyder 
ändå inte att elevhemmet måste ta 
emot elever i höst.

Kommunstyrelsen har överkla-
gat beslutet. Det finns så många le-
diga platser i elevhemmet i Birkas 
att eleverna i Nõva kan flyttas dit.

Det har också varit svårt att till-
sätta en rektor för skolan. Vid en 
första utlysning av tjänsten fanns 
fem sökande, men ingen av dem 
uppfyllde samtliga krav. Man har 
nu lyst ut tjänsten en andra gång och 

hoppas att någon av de tre sökande 
skall kunna väljas. Under tiden upp-
rätthålls tjänsten av en tillförordnad 
rektor.
Äldrevården i Läänemaa
Äldrevården i Estland bygger i hög 
grad på att anhöriga ställer upp så 
att de gamla så länge som möjligt 
kan bo kvar i sina hem. När detta 
inte längre är möjligt kan man få 
flytta till ett vårdhem (hooldekodu). 
Situationen är emellertid den att an-
talet vårdhemsplatser är så litet att 
det är långa väntetider.

I hela Läänemaa, med över 
20 000 invånare, finns endast tre 
vårdhem, i Hapsal, Risti och Oru, 
med totalt 115 platser. Månadsav-
giften för en plats är 550-900 euro, 
men även det lägsta beloppet ligger 
högt över den genomsnittliga pen-
sionen. Därför är det tvunget att an-
höriga betalar en del av kostnaden. 
Om detta inte är möjligt kan kom-
munen betala det resterande belop-
pet, men då lämnar man knappt nå-
got kvar för personliga utgifter.

I Oru vårdhem, som är inhyst i 
Räägu (Hohenheim) gods huvud-
byggnad, finns 49 platser som alla 
är fyllda. Ungefär lika många står 
i kö. Vårdhemmet är det billigaste 
i Läänemaa med en avgift av 550-
600 euro, i vilket även kostnaden 
för mediciner ingår. Detta kan för-
klara att det är så många sökande. 

Samtliga boende utom en kom-
mer från Läänemaa. Av de reste-
rande kommer de flesta från Lääne-
Nigula kommun. Medelåldern är 87 
år, den äldsta är 102 år.

Nõva skola. Oru vårdhem.
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Sökning av släktskap i släktdatabasen för Nuckö socken
Göte Brunberg

Under fliken Släktforskning på 
Hembygdsföreningens hemsida  
www.rnhf.se finns nu en tjänst, 
Sökmeny, Släktskap, med vilken 
man kan ta reda på vilka vägar som 
två personer med anor från Nuckö 
socken är släkt med varandra. För 
varje väg redovisas en gemensam 
ana och avståndet i antal generatio-
ner mellan var och en av de båda 
personerna och anan.

Tjänsten är baserad på att båda 
personerna finns i släktdatabasen 
för Nuckö socken. Där finns inga 
uppgifter om nu levande personer, 
utan endast om dem som är födda i 
socknen – eller har bott där – senast 
1944 och har varit döda i minst fem 
år. Om du vill söka efter hur du själv 
är släkt med en annan nu levande 
person måste du därför – för båda 
personerna – använda dig av avlid-
na släktingar som finns i databasen: 
syskon, föräldrar, far/morföräldrar 
osv. Ju närmare, desto lättare att få 
med samtliga vägar!

Anta ett enkelt fall där både dina 
egna och den andra personens för-
äldrar finns i databasen. Det innebär 
att du måste göra fyra sökningar för 
att hitta samtliga släktvägar: din far 
och din mor mot den andra perso-
nens far och mor.

Indatat till Sökmeny, Släktskap 
är indexnumren i databasen för per-

sonerna. Börja därför med att gå in 
i Sökmeny, Släktdatabas och ta 
fram numren för de fyra personerna.
Sökning av släktskap
För var och en av sökningarna, gå 
till Sökmeny, Släktskap  och fyll 
i de båda numren i inmatningsfäl-
ten för ”Person 1” och ”Person 2”. 
Du kan kontrollera att numren är 
rätt ifyllda genom att välja ”Ange” 
i ”Ange/Sök” och trycka ”KÖR!”. 
Då visas som kvittens personernas 
namn.

Starta sedan sökningen genom 
att välja ”Sök” i ”Ange/Sök” och 
tryck ”KÖR!”. Som resultat visas 
de olika vägar på vilka de båda per-
sonerna är släkt med varandra (be-
räkningarna lastar ned datorn rätt 
hårt, så det kan dröja några sekun-
der innan resultatet visas). För varje 
väg visas den gemensamma anan 
och avståndet i antal generationer 
till respektive person. Till en per-
sons far och mor är det en genera-
tion, till far- och morföräldrar två 
generationer osv.

För att ta fram det verkliga an-
talet generationer mellan dig själv 
och anan måste du lägga till anta-
let generationer mellan dig och den 
sökperson som du har använt: noll 
för syskon, en för förälder, två för 
far/morförälder osv.

För att få mer detaljerad infor-

mation om en ana, klicka på anans 
namn. Då kommer du till anans Fa-
miljemeny och kan från den söka 
dig vidare i anans släkt.
Detaljerad analys
Om du är intresserad av ta reda på 
vilka personer som passeras på vä-
gen från exempelvis Person 1 till en 
ana krävs ett manuellt arbete.

Börja med att ta fram index-
numren för föräldrarna till perso-
nen i Sökmeny, Släktdatabas. Gör 
två nya sökningar av släktskapet, 
den ena med fadern och den andra 
med modern som ny Person 1. För 
en av sökningarna kommer antalet 
generationer, jämfört med antalet 
för den ursprungliga sökpersonen, 
att minska med ett. Den föräldern 
ligger då i sökvägen. Fortsätt på 
samma sätt med den förälderns för-
äldrar osv., till dess att du kommer 
fram till anan.
Sökningsexempel
I resultatet av analysen av mitt auto-
somala DNA finns många personer 
med anor från Nuckö. En av dem 
är Hjalmar Stenberg från Rickul 
Gjardback. Både hans och mina för-
äldrar finns i släktdatabasen.

Jag gjorde fyra sökningar och 
det visade sig att vi var närmast 
släkt genom min far Alfred Brun-
berg och Hjalmars mor Pauline 
Stenberg, född Blomberg. Det blev 
totalt 90 vägar, varav de fem första 
visas i bilden. De närmaste vägarna 
går via nummer 3091, Mats Blom-
berg från Höbring Draiars, och hans 
hustru Lena, nummer 3091. De är 
min farfars mors och Hjalmars mor-
fars farföräldrar.

Det stora antalet vägar förkla-
ras med att Nuckö socken hade en 
begränsad befolkning med nästan 
ingen inflyttning, åtminstone inte 
efter år 1700. Därför blev invånar-
na under århundradenas lopp släkt 
med varandra på många olika sätt. 
Samma ana kan också förekomma 
i flera vägar.Sökning av släktskap mellan Alfred Brunberg och Pauline Stenberg.
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Adressändring?
Om du flyttar till en ny adress, med-
dela adressändringen till föreningen 
med ett mejl till info@rnhf.se eller 
direkt till den registeransvariga Bri-
ta Wiberg, tfn 08-99 32 26, e-post 
brita.wiberg@gmail.com. Meddela 
även om du har ändrat din e-post-
adress, så kvarstår du som prenu-
merant på Nyhetsbrevet.

Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Anklagas för pengatvätt
Danske Bank i Estland anklagas 
för pengatvätt i storleksordningen 
8 miljarder euro under perioden 
2007-2015.  De svarta pengarna lär 
ha slussats från Ryssland, Molda-
vien och Azerbajdzjan till Västeu-
ropa. Saken uppmärksammades av 
den amerikanske finansmannen Bill 
Bowder, vars advokat Sergei Mag-
nitski misstänks ha avrättats på di-
rekt order av Vladimir Putin 2009. 
Från estniskt håll tar man ytterst 
allvarligt på det inträffade och en 
kommission har tillsatts.

Korruption i Narva
Av Narvas 31 medlemmar i stads-
fullmäktige misstänks åtta vara 
inblandade i en korruptionsskan-
dal. Samtliga tillhör det ryssvän-
liga Centerpartiet som innehar 21 
av platserna. Samtliga medlemmar 
förnekar åtalspunkten som lyder 
förskingring av allmänna medel. 

Uppåt för flyget
Estlands flygbolag Nordica redo-
visade en vinst på 900 000 euro för 
2017. Budgeten låg på minus 6 mil-
joner. Det goda resultatet kan sägas 
bero på en passagerarökning med 
68 procent samt långtidsuthyrning 
av flygplan och besättningar till i 
huvudsak SAS.

Flygplansflottan har ökat från 
sex till sexton sedan starten 2015-
2016.

Nordica är samägt av estniska 
staten och polska LOT. 

Tallinns flygplats har fått ut-
märkelsen bästa flygplats i Europa 
inom kategorin upp till fem miljo-
ner passagerare.

Idrott i världsklass
Tallinn har under sommaren varit i 
fokus för elitidrott. I juli arrangera-
des ett evenemang inom ramarna för 
det internationella supermaratonet 
Ironman med 3,9 km havssim, 180 
km cykling och 42,2 km löpning. 
Ironman lockade tusentals deltaga-

re från hela världen och ägde rum 
i brännande hetta med uppfriskande 
skurar. Segern gick till Schweiz, 
andra plats till Tyskland och tredje 
plats till Estland. 

Den 15 augusti lockade Lille-
küla stadion med fotboll i världs-
klass då Real Madrid och Atletico 
Madrid spelade en vänskapsmatch. 
Läktarna fylldes av supportrar från 
Spanien. Matchen ägde rum inom 
ramarna för Estland 100.

Kronprinsessparet på besök 
Sveriges Kronprinsessa Viktoria 
och Prins Daniel besökte Estland 
den 19 augusti. På programmet stod 
bland annat närvaro vid invigning-
en av S:ta Marias kapell på Nargö. 
Kronprinsessparet besökte även Tal-
linns sångarfält där de kunde njuta 
av estnisk allsång. Besöket ägde 
rum inom ramarna för Estland 100.

Brist på arbetskraft
Ett av Estlands ledande högtekno-
logiföretag, Magnetic MRO, är i 
skriande behov av flygplanstekni-
ker. Bolaget sysslar med reparation, 
service och underhåll åt ledande 
flygbolag i Europa och världen, 
men har svårt att expandera om 
man inte får ta in ytterligare kvalifi-
cerad arbetskraft. I värsta fall måste 
verksamheten flyttas till annat land. 
Arbetslösheten i Estland är för till-
fället 5,1 procent, en rekordlåg nivå 
för landet.

Estlands första i BBC-Proms
Estlands Festivalorkester (EFO) 
framträdde i augusti som första or-
kester från Estland vid anrika BBC- 
Proms i Albert Hall i London under 
ledning av dirigenten Paavo Järvi, 
son till den legendariske dirigenten 
Neeme Järvi. På repertoaren stod 
Arvo Pärt, Jean Sibelius och Edvard 
Grieg.

Paavo fortsatte sitt segertåg i 
nya Elbphilarmonie i Hamburg. 

Brodern Kristjan Järvi gav ett 
bejublat uppträdande med Georgian 

Simfonietta på anrika Konzerthaus 
Berlin, likaså i augusti.

Konserterna ägde rum inom ra-
marna för Estland 100.

Massor av musik
Den 19 augusti sjöng man allsång 
på Tallinns sångarfält, De första 
100 minuterna leddes av försånga-
re, därefter framträdde ett stort an-
tal  artister och musikgrupper med 
kända och omtyckta sånger. Evene-
manget kunde följas på tv, radio och 
internet med texterna tillgängliga. 
Den 20 augusti firades återupprät-
tandet av självständigheten 1991.

USA stöd
I USAs försvarsbudget (NDAA) 
för 2019 på 716 miljarder dollar 
och som automatiskt omvandlas till 
lag anslås 15,7 miljoner dollar för 
att inrätta ett träningsläger för spe-
cialförband. Det är ännu oklart var 
faciliteterna kommer att ligga.

Gravstenar spökar
Ett stor antal gravstenar har upp-
täckts i samband med ett vägprojekt 
som skall förbinda Narvavägen och 
hamnområdet i Tallinn. Stenarna 
härrör sig huvudsakligen från den 
tyska kyrkogården i Kopli men 
även från Kopli- och  Judiska kyr-
kogården. Kyrkogårdarna raserades 
medvetet av sovjetmakten efter kri-
get och stenarna användes som ut-
fyllnadsmaterial vid olika byggen. 
En del av stenarna kommer nu att 
återställas på sin ursprungliga plats.
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En innehållsrik hemvändarvecka
Ingegerd Lindström

Efter flera veckors kallt och regnigt 
väder så kom vår Hemvändarvecka 
med sol och varmare vindar. Vindar 
var det tillräckligt av under strand-
festen på Ölbäckstranden. Det 
blåste snålt, trots att solen sken så 
var det kallt på stranden. Men det 
hindrade inte att cirka 80 personer 
deltog på årets strandfest. Det var 
som vanligt lekar och tävlingar som 
dirigerades av familjen Losman, 
Fredrik och Ida. Stort tack för att ni 
arrangerar denna fest varje år! Det 
är ju en tradition som Idas mamma 
och mostrar startade för 18 år se-
dan. Som tack för det fick de Mats 
Ekmans stipendium vid årsmötet. 
Slit skall löna sig!

Som vanligt var det alltså lekar 
och tävlingar och i år segrade laget 
Världsmästarna. Man hör ju redan 
på namnet att de var ganska själv-
säkra från början på att de skulle ta 
hem det här. I laget fanns Neo Los-
man, Hugo Adelman, Niklas Ham-
rin, Louise von Perner samt Mats 
Bruce. Grattis till er!

Rosleps kapell
På söndagen var det som vanligt 
gudstjänst i Rosleps kapell. I år var 
Kristel Engman officiant och hon 
höll gudstjänsten på både estniska 
och svenska. Kristel arbetar i van-
liga fall på estniska ambassaden i 
Stockholm. Vi fick också lyssna till 
Nõvas kyrkokör som sjöng ett antal 
sånger och sist men inte minst fick 
vi höra vår egen sångare Raul Targa-
maa. Raul som sedan  nyår går och 
tar sånglektioner i Tallinn. Det har 
gjort att hans röst utvecklats och det 
hördes när han sjöng tre sånger för 
oss. Underbart! Tack Raul för din 
medverkan! Biskop Tiit Salumäe 
närvarade och utdelade tackdiplom 
till två trotjänare inom kyrkan, Tiiu 
Tulvik och Inna Roosar.

Efter gudstjänsten var det som 
vanligt kyrkkaffe som föreningen 
bjöd på. Härliga minnen från Hemvändarveckan. Foto: Ingegerd Lindström
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Middag på Roosta
Enligt traditionen samlades vi på 
Roosta camping för en gemensam 
middag på söndagskvällen. I år var 
det 76 vuxna och 9 barn som anmält 
sig och vi fick en härlig blandning 
av olika kalla och varma rätter nere 
vid grillplatsen. Det fanns mycket 
gott att välja på och alla verkade 
nöjda. Vädret var precis lagom 
varmt och det blev en härlig kväll.
Talko på Mickogården
På måndagen var det talko på 
Micko gården. Det dök upp många 
personer som ville hjälpa till. Vi fick 
mycket gjort den dagen. Det rensa-
des i ladan, sattes upp nya bräder 
vid husfoten, målades och snickra-
des och det grävdes fina rabatter. Vi 
har tur som har olika hantverkare i 
föreningen. Vi har snickare, elek-
triker, målare och andra kunniga 
personer som alla kan ställa upp. 
Efter måndagen fick vi upp lampor 
i ladan ifall det skulle regna vid fre-
dagens tovning, vi beställde grus 
(eller småsten) som skall läggas 
på golvet i ladan och även använ-
das som underlag för bänken som 
föreningen vann vid bykampen i 
Birkas för flera år sedan. Mer om 
Mickogården på sidorna 12-13.

Vandring med Erik
Under tisdagen var det dags för 
vandring och en av deltagarna, Len-
nart Ygstedt, beskriver dagen som 
följer: 

”Tisdagens aktivitet bestod av 
en naturupplevelse i form av en 
vandring på sträckan Spithamns fyr 
till Rostastranden. Årets vandring 
blev något av en ”favorit i repris”, 
då den allra första vandringen som 
gjordes under en hemvändarvecka 
delvis hade samma sträckning.

Vår ständige vandringsledare 
Erik Johansson kunde vid samling-
en vid Roostas bussparkering räkna 
in totalt 24 förhoppningsfulla del-
tagare, detta inkluderat en fyrbent, 

(hunden Ester Grenfeldt), och de tre 
ynglingar som valt att genomföra 
sträckan med cykel. Färden började 
så med en ”transportsträcka” per 
bil, upp till Spitham.

Så bar det i väg med Erik i täten. 
Hustru Svea tilldelades i år heders-
uppdraget att fungera som kökarl/
kvinna. Vädergudarna var oss detta 
år nådiga så vi blev, i likhet med öv-
riga dagar under veckan, förskonade 
från regn, samtidigt som vi lyckades 
undvika de allra varmaste dagarna.

Första stoppet gjordes vid Dirha-
mi pood, där sällskapet bland annat  
hjälpte till att lätta på affärsinneha-
varens glasslager. Stärkta av detta 

bar det så vidare utefter ”strand-
vägen” i riktning mot Roslep och 
därefter vidare mot Ölbäckstranden 
och efter ytterligare en paus slutli-
gen gå i mål vid Rostastranden.

Vandringsledare Johansson 
tackade här för visat intresse och 
meddelade att vi tillryggalagt totalt 
cirka 12,5 kilometer. Vi som haft 
förmånen att delta i samtliga dessa 
vandringar kan verkligen rekom-
mendera den här aktiviteten. Man 
får, förutom välbehövlig motion, 
också tillfälle till social samvaro på 
ett otvunget sätt vid pratstunderna 
som man får på ett naturligt sätt un-
der vandringens gång.”

Som vanligt var det många som kom till den gemensamma middagen på 
Roosta. Foto: Ingegerd Lindström

Vilande vandrare. Foto: Svea Johansson
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Hemvändarveckan 2018
Resa till Ormsö
På onsdagen begav vi oss till färjan 
vid Rohuküla för att ta oss över till 
Ormsö. Vi var 32 deltagare samt 
vår chaufför Aare Kalm. Det var en 
solig dag och resan tog 45 minuter 
och så var vi framme vid Sviby på 
Ormsö. Där mötte oss Maria Gil-
bert som skulle vara vår guide un-
der dagen. Maria är född på Ormsö 
och har ett hus där men bor annars 
i Stockholm och är även medlem i 
vår förening. Hon visade sig vara 
en insatt och duktig guide. Vi star-
tade med att åka ut till Rumpo där 
det finns vandringsleder och där 
man har utsikt över havet. Det är ett 
mycket vackert ställe. Där samlades 
vi, en buss samt två större bilar, och 
Maria berättade om byn och om-
givningarna omkring. Vi stannade 
inte så länge utan for vidare mot 
Magnushov där släkten Stackelberg 
styrde ön med järnhand. Idag finns 
rester kvar av gården och Maria be-
rättade om dess historia.

Efter besöket vid Magnushov 
åkte vi vidare till Hullo. Innan lun-
chen gjorde vi ett besök på Ormsö 
kyrkogård med alla sina solkors. Vi 
var också inne i Ormsö kyrka där 
vi fick lyssna till vacker sång av 
en av våra medlemmar, Ellen Pel-
mas Barringer. Från läktaren sjöng 
hon för oss så håret reste sig på ar-
marna. Efter besöket i kyrkan fick 
vi lunch på Krog nr 14, en god och 
riklig lunch. Sedan in till centrum 
av Hullo där vi besökte en hem-
slöjdsaffär och såg oss omkring. 
Hullo är Ormsös centrum, kan man 
säga, och vi stannade en halvtimme 
där. Sedan bar det av tillbaka mot 
Sviby där Hembygdsgården ligger. 
Ormsö Hembygdsförening startade 
för många år sedan en estnisk hem-
bygdsförening, Vormsi Kodukan-
diühing, då man på den tiden, då de 
köpte Pearsgården, inte fick äga hus 
om man inte var skriven på Ormsö. 
Gården är mycket fin, de har gjort 

ett museum där med gamla bruks-
föremål, det finns en rökbastu och 
i gamla huset har man utställning 
och försäljning av olika saker. Det 
var mycket intressant att se hur de 
har gjort med sin Hembygdsgård 
och vi fick många idéer till Micko-

gården när vi var där. Men vi insåg 
också att de har haft många år på sig 
och att de även har lagt ner mycket 
pengar och mycket arbete där. Men 
idéerna tar vi med oss och funderar 
vidare på. 

Efter kaffe med god kaka var 

På besök på Ormsö och Ormsö Hembygdsförenings Hembygdsgård i 
Sviby. Foto: Ingegerd Lindström
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det dags att åka ner till färjan igen. 
Dagen gick väldigt fort och vi hann 
inte se mer än delar av ön, men lite 
berodde det också på färjetiderna. 
Det styr helt hur länge man kan 
stanna på ön utan att övernatta. Men 
en smakbit av Ormsö blev det och 
det var fler som kunde tänka sig åka 
tillbaka ett annat år för att se resten. 

Ett stort tack till Maria för den 
fina guidningen vi fick. Alla var rik-
tigt nöjda.
Studiebesök
På torsdagen var vi cirka 25 per-
soner som fick en rundtur inne på 
dörr- och fönsterfabriken Haapsalu 
Uksetehas i Uuemõisa. Fabriken 
har funnits i många år och har kun-
der i hela Europa. Man tillverkade 
från början enbart dörrar men det 
blev så många förfrågningar om 
fönster så man startade tillverkning 
av dem också. Idag sker tillverk-
ning av både dörrar och fönster. 
Det var en intressant rundvandring i 
stora lokaler där det luktade härligt 
av trä. Det mesta skedde med ma-
skiner men en del moment var det 
några personer som jobbade med 
för hand. 170 män och kvinnor ar-
betar där för närvarande.

Intressant att se hur olika saker 
blir till. 

Grillkväll
På torsdagskvällen hade vi grill-
kväll på Mickogården och det kom 
många fler än vi hade trott. Men det 
var ju enbart roligt. Tyvärr hade vi 
inte beräknat maten därefter, så en 
del blev utan korv. Men de flesta 
verkade nöjda ändå. Till nästa år 
ska vi bättra oss och ha mat så det 
räcker till alla.

Vi startade med en tipspromenad 
som visade sig ganska svår, men la-
get från Roslep, Vesterby/Sundén, 
vann överlägset. 

Under tiden vi grillade och um-
gicks så spelade Raul Targamaa och 
Gunvor Strömbom på dragspel och 

underhöll oss med både gamla och 
nya sånger. Härlig stämning! Vi är 
så glada att så många ville komma 
och träffas på gården och vi hoppas 
att det kommer ännu fler nästa år 
då vi gör om samma sak. Då ska vi 
ha skaffat en kyl/frys och fylla den 
med korv och potatissallad och an-
dra godsaker.
Tovning på Mickogården
På fredagen samlades 13 damer och 
en herre på Mickogården för att 
ännu en gång testa på att tova. Om 
det är någon som inte vet vad tova är 
så ska jag försöka förklara. Man tar 
ull som är kardad och lägger i olika 
lager, sedan tar man vatten och såpa 
och gnuggar och gnuggar tills all 
ullen har tovat ihop sig. Sedan kan 
man göra vad man vill av den. Nåja, 
kanske inte vi nybörjare, men proff-
sen kan. Den här gången hade vi be-
stämt att vi skulle prova att tova en 

hatt. De flesta gjorde sig en hatt men 
två gjorde tekannevärmare. De såg i 
och för sig ut som en stor hatt men 
som sagt, syftet med den var lite an-
norlunda. Vi hade riktigt roligt och 
alla gnuggade och slet i flera tim-
mar. Vi kunde vara utomhus hela 
eftermiddagen, så det gjorde inte 
så mycket att vi sölade med vatten 
på marken. Efter att vi hade tovat 
ihop ullen ordentligt hängde vi den 
över en upp- och nervänd skål och 
formade en hattkulle. Sedan var ju 
den våta ullen tvungen att torka, så 
vi fick lämna de blivande hattarna 
där och bestämde att vi skulle träf-
fas veckan därpå för att dekorera 
och reparera. Många av oss fick små 
hål i ullen som måste döljas. 

Fredagen därpå träffades vi ännu 
en gång och färdigställde våra hat-
tar - visst blev de fina! Det lockade 
i alla fall en massa personer till vår 

Grillkväll på Mickogården med underhållning av Gunvor och Raul på drag-
spel. Foto: Ingegerd Lindström



11

Facebooksida och många gjorde 
tummen upp för hattarna med da-
merna under. En riktigt rolig hob-
by! Vi har redan beslutat att vi även 
nästa år måste ha en sådan dag! 
Våra lärarinnor är redan bokade. 

Nu var Hemvändarveckan slut 
men arbetet fortsatte på Mickogår-
den. Se separat artikel.

Tack alla som ställde upp för 
att göra denna vecka så trevlig och 
innehållsrik!

”Skolhustalln” 
i Roslep

Göte Brunberg
Vid det 1901 byggda skolhuset i 
Roslep stod en tall som i folkmun 
kallades ”Skolhustalln”. Den hade 
ett från andra tallar något avvikande 
utseende: Den var låg och grenarna 
böjde sig i en båge nedåt istället för 
att växa åt sidan eller snett uppåt.

Tallen tjänstgjorde långt tillbaka 
som den ena stolpen för en grind på 
den byväg som gick förbi skolan. 
Om detta vittnar en gångjärnshake 
som fortfarande sitter fast i tallen. 
Under första världskriget byggdes 
byvägen ut till en stenbelagd väg, 
”Stenvegen”. Då togs grinden bort.

Under sovjettiden monterades 
skolhuset ned och fördes bort. När 
en ny väg förbi byn anlades på 
1980-talet hamnade tallen precis i 
korsningen med Stenvegen.

Hur gammal kan då tallen vara? 
Min far Alfred Brunberg gick i 
Rosleps skola på 1910-talet. När 
han kom tillbaka till Roslep 1993 
konstaterade han att ”den såg pre-
cis likadan ut när jag gick i skolan”. 
Den måste alltså ha varit vuxen 
redan då, men hur gammal är den 
nu? Svaret kom nyligen när Bengt 
Lindström tog ut en borrkärna och 
räknade årsringarna. Tallen är exakt 
160 år gammal. 

Trots sin ålder är den endast cir-
ka 12 meter hög. Omkretsen i bröst-
höjd är 155 cm.

”Skolhustalln”.

Hemvändarveckan 2018

En mycket trevlig dag med tovning av hattar. De blev lyckade när alla hål 
var gömda med fina broderier. Foto: Ingegerd Lindström
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Under denna varma sommar har 
arbetet på Mickogården ändå flutit 
på bra. Det är många som har ställt 
upp och arbetat och det är vi mycket 
tacksamma för. Det är ju trots allt 
så med gamla gårdar att det finns 
en hel del att göra. Men vi har ju 
även planer för hur vi vill använda 
gården och det i sig skapar arbeten, 
som det kanske inte var helt plane-
rat för från början. Men det är det 
som är så roligt, att nya idéer kom-
mer upp som verkar bra och som vi 
måste fullfölja.
Samlingsrum
Ett av uthusen, den före detta ladu-
gården, planerar vi att ha som sam-
lingsrum. Det är ett stort utrymme 
och där kan vi ha olika samman-
komster under sommaren. Men 
först var vi tvungna att röja där inne 
och göra rent. När allt var utburet, 
som frivilliga ställde upp på under 
talkodagen, såg man vilket stort ut-
rymme det finns där. Nästa steg var 
att göra det lite renare och fräscha-
re så Kent Blomberg ställde upp 
med sin högtryckstvätt och spruta-
de både väggar och tak. Innan dess 
hade två starka män sopat bort allt 
skräp som fanns på vinden. Gissa 
om det fanns skräp! De såg ut som 
två svettiga sotare när de var klara 
men snyggt blev det. Eftersom det 
var rent nu så tvättade Kent även 
vinden. Nu ser det riktigt rent och 
fint ut och inne i ladugården kom 
det fram en vacker stenmur runt 
kanterna som knappt syntes tidi-
gare. En klar förbättring! Nå, nu 
måste vi ha något på golvet och 
vi bestämde oss för småsten. Vit 
kalksten som skulle utgöra golvet 
beställdes och levererades. Vi fick 
13 ton sten som chauffören tippade 
rakt framför dörren till ladugården! 
Några stackars karlar fick skyffla 
bort stenarna så pass att det gick att 
öppna dörrarna. Deras upplevelse 
av att flytta en pytteliten del av 
stenberget gjorde att vi beslöt oss 

för att hyra in en lastare med skopa 
som fick göra jobbet. Det var det 
verkligen värt, jobbet tog ändå tre 
timmar. Men nu var nästan alla ste-
nar inne på golvet och då kom nästa 
fråga. Hur går vi vidare för att plat-
ta till dem lite så det fungerar som 
ett stadigt golv. Åter in till stan och 
där hyrde vi en apparat som stam-
par till stenen. (Ursäkta min okun-
skap när det gäller riktiga namn på 
sådana maskiner, men jag tror ni 
förstår vad jag menar.) Det blev ett 
alldeles utmärkt resultat och redan 
nästa år kan vi samlas där, både när 
det regnar eller när solen blir alltför 
varm. Ser verkligen fram emot att 
få inviga detta rum. 
Talkodagen
Som jag sagt tidigare så var det 
många som kom för att hjälpa till 
på talkodagen. Vi fick mycket gjort. 
Några snickarkunniga började med 
att byta ut fotbräderna runt huset. 
De var i ganska dåligt skick och be-
hövde bytas ut. Alla hanns inte med 
den dagen men vår egen snickare 
Krister Wikström gjorde arbetet fär-

digt under några andra arbetsdagar. 
Det ser väldigt prydligt ut nu och de 
ska nu hålla ganska länge. Vi hade 
också med två målare som bidrog 
med råd för målning av taket inne i 
storstugan. Vi tänker måla det i ljus 
färg för att få ett ljusare intryck i 
rummet. Just nu, när väggar och tak 
är mörkbruna, blir rummet mörkt. 
Men vi beslöt att avvakta med må-
landet tills i vår, då det blir lite var-
mare i luften, eftersom vi bör vänta 
tills huset står tomt för övrigt. Så 
till påsken ska det bli av. Däremot 
målades ett hörnskåp som vi fått av 
Krister och Kaisa Wikström och det 
blev riktigt lyckat. Vi höll samma 
färg på skåpet som på dörrarna. 
Riktigt snyggt! 

Nya läkter hade inköpts så dessa 
målades också under dagen. Som 
sagts tidigare, vi har duktiga hant-
verkare i föreningen som ställer 
upp och hjälper till. Sedan har vi 
en massa glada amatörer som gör 
en jätteinsats också. Det är enormt 
glädjande att se hur många som 
ställer upp.

Sommarjobb på Mickogården
Ingegerd Lindström

Snickarna igång med arbetet med husfoten.  Foto: Ingegerd Lindström
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Några tog sig an en rabatt på 
framsidan av huset där det knappt 
syntes att det varit någon rabatt tidi-
gare. Fina kantstenar kom fram och 
till nästa år skall vi plantera några 
perenna växter där så det lyser upp 
lite. 

Som tack för hjälpen bjöd för-
eningen på grillad korv, kaffe, kaka 
och dricka. 

Övrigt
Efter talkodagen var det en hel del 
annat arbete som utfördes, bland an-
nat jobbet med ladugården som jag 
skrev om i början av denna artikel. 
Men vad som också gjordes var att 
det stora, tunga bordet med tillhö-
rande bänkar, som föreningen vann 
i bykampen i Birkas för ett antal år 
sedan, flyttades till Mickogården. 
Hittills har det stått vid Rosleps ka-
pell men nu har det funnit sin rätta 
plats på gården. Under bordet lades 
också en del av stenarna så vi slip-
per ogräs och att klippa under det. 
Det blev riktigt snyggt och kommer 
säkert att utnyttjas mer än vad det 
har gjort hittills. 

Under våren har Svea och Erik 
Johansson varit på loppisar och 
auktioner och inhandlat porslin för 
en billig summa. Nu har vi koppar, 
fat, tallrikar, både flata och djupa, 
uppläggningsfat med mera. En hel 
uppsättning av porslin som vi kan 
använda. De hittade också ett helt 
kök som de köpte. Vi planerar att 
bygga om det nuvarande köket till 
ett mer funktionellt, där det finns 
fler skåp att förvara porslin i och en 
bättre diskbänk. Allt följde med för 
en billig penning. 

Förvaringsskåp
För att också kunna förvara en del 
böcker och textilier under vintern 
så inköpte vi ett skåp. Det blir gan-
ska rått och fuktigt under vintern 
så speciellt böcker måste förvaras 
i skåp. 

Under sommaren har vi kostat 

på en hel del på Mickogården men 
för att få gården i det skick vi vill 
ha den så måste det få kosta de för-
sta åren. En hel del av årets kost-
nader är engångskostnader men vi 
kommer även under kommande år 
att behöva lägga ut en del pengar. 

Vi tar gärna emot gåvor till gårdens 
fortsatta uppbyggnad.

Sist men inte minst vill jag tacka 
alla som ställt upp och arbetat den-
na sommar. Jag är imponerad av ar-
betsviljan och viljan att avvara tid 
för gården. Tack ännu en gång! 

Som tur var fick vi hjälp av proffs att få in all sten i ladugården. 
Foto: Erik Johansson

Många olika arbetsmoment blev det för att få det fint i ladugården. 
Foto: Ingegerd Lindström/Erik Johansson
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Svenskdagen och invigning med kunglig närvaro
Ingegerd Lindström

Årets Svenskdag firades sönda-
gen den 19 augusti på Nargö. Men 
själva Svenskdagen drunknade lite 
i den största händelsen denna dag. 
Det var den högtidliga invigningen 
av S:ta Maria kapell på ön med 
kunglig närvaro.

Men för att ta det från början 
så startade dagen väldigt tidigt för 
mig. När jag drog ifrån gardinerna 
såg jag att av alla dagar denna som-
mar var detta den första dagen som 
var helmulen och regnig. Verkligen 
otur att just denna högtidsdag skulle 
förstöras av regn. Men tillsammans 
med Ülo Kalm med fru samt ett 
antal fler personer från Nuckö och 
museet åkte vi iväg kvart över sju 
på söndagsmorgonen. När vi kom 
fram till Flyghamnen, varifrån bå-
ten gick, var det lite uppehåll. Fär-
den över till Nargö blev gungig och 
en del blev sjösjuka. När vi efter 
en timme kom fram till ön föll reg-
net igen. En del promenerade till 
gästhuset och en del, bland annat 
jag, fick åka på flaket till ett ska-
kigt militärfordon. Vid gästhuset i 
Männiku fanns lite förtäring för den 
som önskade det och vi underhölls 
av manskören Tõrva meesansambel 
inomhus och Kose blåsorkester ut-
omhus.

Det fanns möjlighet att åka på en 
guidad tur runt ön och besöka deras 
museum. Dessutom visades filmer 
om Nargö och estlandssvenskarna i 
ett hus bredvid.

Jag deltog i en guidad promenad 
från gästhuset till kyrkan. Kalev 
Kukk, med rötter på Nargö, berät-
tade om öns historia och dess nutid.

Nyrestaurerat kapell
Så var vi då framme vid det nyres-
taurerade kapellet. En vacker trä-
kyrka där de flesta ytterväggarna 
var bevarade sedan tidigare. Inne 
i kapellet fanns tecken på  restau-
rering och delar av kapellet, tornet 
och taket var helt nytt. Det var 400 

inbjudna gäster till återinvigningen 
och ingen som inte hade ett inbjud-
ningskort släpptes in genom av-
spärrningen. Poliser stod på vakt 
och i buskarna lurade militärer. 200 
av oss som var inbjudna fick plats 
inne i kapellet och resten fick sitta 
i ett stort partytält strax utanför, där 
de kunde kunde följa hela ceremo-
nin via en storbildsskärm.

Jag och Elna Siimberg från 
Vippal skulle överlämna gåvor 
till kronprinsessan och prinsen, så 
vi fick sitta längst fram på andra 
bänkraden. Där hade vi också fin 
utsikt över de kungliga när de väl 
infann sig. De var cirka 45 minuter 
försenade så det kändes att sitta på 
kyrkbänken så länge. Men äntligen 
kom de tillsammans med Estlands 

Det nyrenoverade S:t Maria kapell. Foto: Ingegerd Lindström

Kronprinsessan Viktoria och Prins 
Daniel fick av Viimsis kommundi-
rektör Siim Kallas ta emot en tavla 
med ett kartmotiv.Foto: Elna Siimberg

Maria Gilbert tar emot Pöhls medalj 
av Ülo Kalm. 

Foto: Ingegerd Lindström
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president Kersti Kaljulaid och hen-
nes make. Precis när de ställt sig 
vid sina stolar så stormade det fram 
en hord av fotografer. Jag blev näs-
tan omkullknuffad trots att jag stod 
inne i bänkraden. Vilken hysteri! 
Men strax efter så blev de utkörda 
och ceremonin kunde börja. 

De som var officianter var ärke-
biskop Urmas Viilma, kyrkoherde 
Tiit Pädam och kyrkoherde Patrik 
Göransson från S:t Mikaelskyrkan 
i Tallinn. I procession bars korset 
och ljusen som skulle stå på altaret 
in och strax började välsignelsen av 
klockan, orgeln, predikstolen och 
altaret. Mellan alla välsignelser, bö-
ner och predikan fick vi lyssna på 
vacker sång och musik från läkta-
ren. 

Efter att själva gudstjänsten var 
slut följde hälsningar från några 
estlandssvenska föreningar. Det 
var Rågöarna, Runö och Ormsö, de 
hörde alla till gamla svenska pro-
steriet, som framförde hälsningar 
till de kungliga samt överräckte 
en gåva till dem. Så till sist var det 
Kulturförvaltningens tur. Ülo Kalm 
höll ett litet anförande och jag läm-
nade över en gåva, Hapsalsjalen, till 
kronprinsessan Viktoria och Elna 
lämnade en gåva till prins Daniel. 
Sedan fick även presidentparet en 
gåva i form av Russwurms bok ”Ai-
bofolket”. 

Så tågade de höga gästerna ut 
och samlades på gräsmattan vid 
kapellet. Där blev det återigen lite 
kaos när alla fotografer ville ha sina 
bilder. Jag var inte sämre jag, jag 
sprang runt för att få en bra vinkel 
med min mobil men med alla dessa 
yrkesfotografer med vassare arm-
bågar än mina var det inte lätt. 

Medaljutdelning
Efter att de kungliga och president-
paret åkt iväg så blev det en liten 
stund för gåvor till kapellet. Efter 
det var det dags för utdelningen av 

Aibolands museum 2018
Program:

22-23 september Etnomarknad i Tallinn. 
23 november Spetsar på Katrindagen, workshop för  
 dekorering. 
7 december Workshop för juldekorering. 
19-21 december Julby.  

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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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

”Årets Kulturbärare”. Detta år gick 
utmärkelsen och Hans Pöhls medalj 
till Maria Gilbert och Silvi-Astrid 
Mickelin. Två värdiga medaljmot-
tagare. Silvi-Astrid kunde inte vara 
med men Anu Raagma från museet 
tog emot hennes medalj för över-
lämnande på torsdagen då torsdags-
tanterna samlas.

Så var det då dags för hemfärd. 

Först en skumpig militärbil, sedan 
en gungande båt tillbaka till Tallinn. 
Det blåste 17 sekundmeter och vå-
gorna gick höga, ibland trodde jag 
att båten skulle välta men vi kom 
fram helskinnade och efter några 
avstickare var jag hemma igen vid 
23-tiden på kvällen. Det var en 
lång, innehållsrik och trevlig dag 
och jag sov gott efter den.
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Till minne

Eva föddes 1941 i Söderbärke i Da-
larna. Hennes föräldrar var Alfred 
och Aline Brunberg från Irjasgår-
den i Roslep. Eva utbildade sig till 
receptarie på Farmaceutiska institu-
tet i Stockholm. När hon hade tagit 
sin examen började hon arbeta på 
Astra i Södertälje och fortsatte se-
dan på Pharmacia, Aco och Recip 
i Stockholm, där hon blev förpack-
ningschef. 

Eva var på flera olika sätt in-
blandad i vår tidning Medlemsbla-
det. Hon var korrekturläsare under 
många år men skrev också en hel 
del artiklar i tidningen. Hon re-
presenterade också föreningen vid 
bland annat invigningen av Lyck-
holms herrgård och var vår ”fly-
gande reporter” vid invigningen av 
Aibolands museum. 

Hon var också byombud för 
Rosleps by under flera år och har 
tillsammans med sin man Bengt 

ställt samman boken ”Gårdar och 
torpställen i Rosleps by” efter ett 
manuskript av Manfred Hamberg. 
Hennes engagemang för Roslep och 
hembygden var stort och hon älska-
de boken ”Guldstrand” vilken hon 
läste med stort nöje varje år. 

Tillsammans med sin man Bengt 
skänkte hon stora summor till bland 
annat Aibolands museum. Hon och 

hennes bror Göte skänkte pengar 
till ny skolbuss i Birkas. Föreningen 
fick också pengar till vår fond för 
hjälpbehövande i Nuckö. Hennes 
hjärta var stort och varmt.

Personligen har jag bara ljusa 
och glada minnen av Eva. Om jag 
får vara lite personlig så glömmer 
jag aldrig våra sill-luncher tillsam-
mans. Många skratt och många dis-
kussioner om olika släkter och går-
dar. Vem var släkt med vem och var 
bodde de. Hon hade alltid med sig 
pärmen med släktforskningen hon 
fått av sin bror Göte. Så fort som ett 
namn nämndes som vi var osäkra på 
åkte pärmen fram!  Jag kommer att 
sakna henne och det gör vi alla som 
lärde känna henne. Jag skänker ock-
så en tacksamhetens tanke till Eva 
för hennes arbete inom föreningen. 
Tack Eva för allt!

Ingegerd Lindström

Från februari till juni i år har föreningen mist tre aktiva medlemmar. Det är med sorg i hjärtat som vi skriver 
dessa ord. De tre är Eva Heyman, Sture Koinberg och Birgit ”Billa” Brunberg. Alla tre underbara personer 
som gett av sin tid och sitt engagemang till föreningen. Utan personer som dessa skulle föreningen inte ha kun-
nat utvecklats och fortsätta sitt uppdrag att bibehålla estlandssvenskarnas kultur i vårt område.

Sture föddes 1935 som den äldste 
av tre söner till Edvard och Nelly 
Koinberg på Seffersgården i Ros-
lep. Edvard mobiliserades 1941 
till sovjetarmén. Nelly och sönerna 
kom 1944 med Juhan till Sverige,  
där de så småningom hamnade i 
Stockholm.

Efter diverse arbeten, bland an-
nat på arkitektkontor, varvat med 
studier, kom Sture 1961 in på 
Konstakademien i Köpenhamn. Ef-
ter examen där 1964 började Sture 
arbeta på ett arkitektkontor i Stock-
holm. Han studerade också vidare 
på Konstakademiens i Stockholm 
arkitekturutbildning. År 1969 star-
tade han en egen landskapsarkitekt-

området och Wasamuseets omgiv-
ning i Stockholm. 

Sture var en pionjär – och en av 
de mest tongivande – i svensk land-
skapsarkitektur. Han valdes 1988 in 
i Konstakademien, där han under 
några år även var vice preses.

Även efter det att Sture som pen-
sionär hade avvecklat sin firma, och 
flyttat kontoret till sin villa, fort-
satte han att arbeta med för honom 
intressanta projekt. Som arbetsplats 
använde han villans orangeri.

Sture var med i den grupp av 
estlandssvenskar som 1989 kunde 
besöka den gamla hembygden. De 
kunde då beskåda Rosleps kapells 
eländiga tillstånd. Endast murarna 

firma, som blev en av de största i 
Sverige med som mest 20 anställda. 
Stora uppdrag som firman fick i 
Sverige var Luleå tekniska högsko-
la och planläggningen av Globen-

Sture i sitt orangeri.
Foto: Jon Brunberg

Eva Heyman

Sture Koinberg



17

Tillsammans med sina systrar 
Maja, Linnéa och Karin startade 
hon den årliga strandfesten. Vid 
årets årsmöte tilldelades hon till-
sammans med sina systrar Maja 
och Linnéa Mats Ekmans stipendi-
um för initiativet till detta populära 
årligen återkommande evenemang. 
Vad glad jag är att hon hann få den-
na utmärkelse och jag vet att hon 
uppskattade det mycket.  

För mig som ordförande har hon 
alltid varit ett stort stöd. Jag kunde 
ringa henne och få bolla med idéer 
och frågor och hon fanns alltid där. 
Hon var också den första som kom 
fram och hälsade mig välkommen 
i gänget när jag som icke estlands-
svensk kom med i Kulturkommit-

tén. Det kändes väldigt bra. Hon har 
alltid funnits där med kloka åsikter 
och råd, men hon hade också en un-
derbar humor som orsakade många 
skratt när vi var tillsammans. 

Hon klagade aldrig trots att hon 
under flera år bar på sin sjukdom, 
hon höll hela tiden hoppet uppe. 
Sista gången jag talade med henne i 
telefon var samma dag som jag åkte 
till Estland i maj. Då var hon fort-
farande hoppfull och sade till och 
med att hon tänkte komma över 
till Ölbäck även denna sommar. Jag 
gladdes åt att hon fortfarande såg 
framåt. Tre veckor senare gick hon 
bort.

För mig personligen har hon 
betytt väldigt mycket. Hon var en 
otroligt stark, underbar och varm 
person och en god vän. Jag kommer 
att sakna henne mycket men hon 
kommer ändå alltid att vara levande 
i mitt minne. I vår förening lämnar 
hon ett stort tomrum och i vår lilla 
syjunta kommer det aldrig mer att 
bli sig likt. Men trots sorgen så är jag 
oändligt tacksam över att få ha lärt 
känna henne och fått hennes vän-
skap under många år.

Ingegerd Lindström

Birgit föddes 1935 på Larsasgården 
i Ölbäck. Hennes föräldrar var Al-
fred och Ida Granberg och hon var 
nummer sex av en syskonskara på 
nio barn. I Sverige blev hon en av 
de första ”lapplisorna” och arbetade 
några år med det. Hon utbildade sig 
sedan till massage- och fotvårds-
terapeut, vilket hon arbetade med 
största delen av sitt liv. Hon bodde 
i Stockholm tills hon på äldre dagar 
flyttade till Mariefred. 

Birgit har varit med i föreningens 
arbete sedan dess start. Hon hade 
ingen speciell roll i styrelsen men 
hon har suttit med i Evenemangs-
kommittén (tidigare Festkommit-
tén) och Valberedningen under 
många år. Hon ställde upp överallt 
där vi behövde hjälp. Från första 
början var hon med och skickade ut 
Medlemsbladet och det höll hon på 
med ända in i det sista. Hon sa ald-
rig nej när man behövde hjälp. Med 
ett glatt humör tog hon sig an vilken 
arbetsuppgift som helst. 

Hon var, tillsammans med Er-
ling Schönberg, byombud för Öl-
bäck under många år och gjorde ett 
stort arbete i samband med återläm-
nandet av marken. 

Birgit ”Billa” Brunberg

Dessa tre personer som nu har lämnat oss kommer ändå att finnas kvar hos oss i våra hjärtan och i vårt minne.

och en del av taket på östra ga-
veln fanns kvar. Sture deltog i den 
arbetsgrupp, Rickulgruppen, som 
samlade in pengar för konservering 
av ruinen och lyckades med sin för-
handlingsvana få arbetet utfört till 
ett lågt pris av en estnisk byggfirma.

När Rickul/Nuckö Hembygds-
förening bildades 1992 blev Sture 
sammankallande i Byggnadskom-
mittén. Han såg som en högpriorite-
rad uppgift att dokumentera det som 
fanns kvar av gamla svenska gårdar 
och hus i Nuckö kommun. För detta 
projekt engagerade han professor 
Rein Zobel på Tallinns konsthög-
skola. Under sju år uppmätte och 
dokumenterade elever från konst-

högskolan ett antal byar och går-
dar. Man började med Harga by, 
där större delen av invånarna hade 
bott kvar under sovjettiden och som 
därför var bäst bevarad. Sture privat 
och hans firma betalade den större 
delen av kostnaden för projektet.

Byggnadskommittén blev också 
mycket engagerad i arbetet med 
återlämnandet av egendomarna i 
Estland.

År 2005 valdes Sture till ordfö-
rande för Hembygdsföreningen efter 
Sven G Frejman och kvarstod som 
sådan till 2009, då han efterträddes 
av Ingegerd Lindström. Han var 
sedan under åren 2009-2012 ordfö-
rande och 2012-2015 ledamot i Val-

beredningen och 2017-2018 revisor. 
Han var således, med undantag av 
två år, på ett eller annat sätt enga-
gerad i Hembygdsföreningen under 
hela den tid som den har existerat.

Sture har alltså gjort insatser av 
stor betydelse för vår hembygd och 
vår förening. För mig personligen 
var han dessutom den entusiastiske 
och genomsympatiske grannpojken 
från Roslep. På senare år träffades 
vi mest under Hemvändarveckan, 
när Sture och hans Sonja bodde i 
”Sävors-huset” på hans hemgård. 
Det är med sorg jag måste konsta-
tera att denna tradition nu har brutits 
för alltid.

Göte Brunberg
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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.

Restriktioner nära Hapsal
Allar Luik på Läänemaa Metsaühis-
tu (LM) meddelar att det kommit 
kritik mot för många slutavverk-
ningar nära Hapsal. De ansvariga i 
staden beslutade därför den 29 juni 
att förbjuda slutavverkningar på cir-
ka 3 000 ha nära staden. Endast mer 
selektiva metoder ska vara godkän-
da där. Enligt estnisk lagstiftning får 
lokala myndigheter upprätta denna 
typ av regleringar, men de måste 
då ta hänsyn till såväl miljömässiga 
som sociala, ekonomiska och kul-
turella aspekter. Kanske allra vikti-
gast är att restriktioner måste över-
enskommas med markägare och 
kompensation betalas ut, men enligt 
uppgift har inte några sådana åtgär-
der vidtagits denna gång. Eftersom 
ungefär tio medlemmar i LM berörs 
av restriktionerna har Eesti Eramet-
saliit (den centrala organisationen 
för skogsägare), med Mikk Link 
från LM som ordförande, begärt ett 
möte med stadens representanter 
för att kräva att beslutsprocessen 
genomförs korrekt. 

Torrt och fortsatt höga priser
Estland har liksom Sverige påver-
kats av sommarens extremt varma 
och torra väder, vilket bland an-
nat har inneburit att arbeten med 
skogsmaskiner skjutits upp för att 
undvika risk för gnistbildningar i 
skogsmark. LM återupptar avverk-
ningarna nu i augusti-september, 
ungefär en månad efter planen. 

Virkespriserna är fortsatt höga, 
priset för energived har till och med 
ökat den senaste tiden. Detta bety-
der att en skogsägare i nuläget kan 
få ungefär 100 kr per kubikmeter 
för energived av gråal, som ju är ett 
vanligt trädslag i våra trakter och 
inte passar till något annat industri-
ellt ändamål. Genom att efterfrågan 
är så hög på energived just nu så har 
LM de senaste månaderna till 30-50 
procent koncentrerat sin avverk-
ning på sådan ved. 

Denna sommars väder har också 
visat att traditionsenlig plantering 
på våren kan vara riskfylld, så det 
är bra av både resultatmässiga och 
organisatoriska skäl att plantera en 
del även på hösten. Arvo Aljaste 
skickade nyligen en förfrågan till 
medlemmarna om behov av plante-
ring i höst. 
Risk för sjukdomar på träd
Det har visat sig på till exempel vår 
fastighet i Roslep att även äldre träd 
drabbas av sjukdomar. Det finns en 
svampsjukdom som kallas rotticka 
(Heterobasidion annosum), 
vilken i Sverige via stub-
bar och rotsystem i 
första hand angri-
per gran och kan 
orsaka stora eko-
nomiska skador. 
Svampar (tickor) 
bildas ofta under 
mark och leder 
till att svampen 
angriper stamveden. 
Det blir då så kallad 

rotröta i mitten av stammens nedre 
del, som ju egentligen ska bli vär-
defullt sågtimmer. Det förekom-
mer i södra Sverige att även tallar 
angrips och denna varma sommar 
har ett äldre planterat tallbestånd på 
vår fastighet i Roslep visat symp-
tom på angrepp av rotticka. Det är 
förvånande hur fort tallarna har på-
verkats. En del av dem har nu under 
sommaren tappat barken, kanske 
på grund utav att träden som för-
svagats av rotticka och torka även 
angripits av skadeinsekter. 

Eftersom svampangreppen sker 
via rotsystemen så går det nästan 
inte att upptäcka sjukdomen i tid. 
Problemet är dessutom att man vid 
fel avverkningstidpunkt riskerar att 
förvärra spridningen av svampspo-
rer till andra bestånd som har färska 
stubbar som sporerna kan invadera. 
Därför bör man vänta med att ta 
bort de drabbade träden till dess 
att temperaturen underskrider fem 
plusgrader (om man inte sprutar ett 
motmedel på stubbarna vid trädfäll-
ningen), då inte sporerna sprids så 
mycket. Helst bör avverkning av 
drabbade träd alltså ske vintertid. I 
bästa fall kan träden då fortfarande 
användas till massaved, men har 
infektionen kommit långt så är det 
bara energived som är aktuellt. I 
vårt fall så bad LM Miljöstyrelsen 
att komma och titta på beståndet, 
men de kunde bara konstatera vad 
det var för sjukdom och att vi ska 
anpassa våra avverkningsplaner till 

detta. Håll därför utkik på 
om ni ser många drab-

bade träd hos er och 
kontakta LM om 

detta, så att de 
i bästa fall kan 
göra en selektiv 
avverkning un-
der vintern. Ett 

aktivt skogsägan-
de lönar sig även i 

dessa situationer.

Väder med skogliga konsekvenser
Bengt Brunberg

Rottickor som kan hittas under jord 
där angripna träd finns.

Foto: Miljöstyrelsen

Tallar drabbade av rotticka enligt 
Miljöstyrelsen.
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Nuckösvenskan – en dialekt med unikt böjningsmönster
Göte Brunberg

År 2013 startade ett forsknings-
projekt, ”Estlandssvenskans språk-
struktur”, med syfte att undersöka 
och dokumentera viktiga drag i de 
estlandssvenska dialekterna. I pro-
jektet har deltagit fonetikerna Su-
sanne Schötz, Eva Liina Asu och 
Otto Ewald och grammatikerna 
Maia Andréasson, Ida Västerdal 
och Henrik Rosenkvist, den senare 
som projektledare. Han är nu pro-
fessor i nordiska språk vid Göte-
borgs universitet och känd från ra-
dioprogrammet ”Språket”.

I projektet har ingått att intervjua 
och göra röstupptagningar av est-
landssvenskar. Man har därför gjort 
många resor till Stockholm och träf-
fat personer från de olika svensk-
bygderna, från Rickul/Nuckö bland 
andra Inga Ekman, Ingeborg Gine-
man och Hjalmar Stenberg.

Projektet avslutades 2017. Re-
sultatet redovisas i ett antal upp-
satser i boken ”Estlandssvenskans 
språkstruktur”, som nyligen har pu-
blicerats.

Eftersom huvudsyftet med bo-
ken är att delge andra språkforskare 
vilka ämnesområden som man har 

studerat, vilken arbetsmetodik som 
har använts och vilka resultat som 
har erhållits, är de flesta av uppsat-
serna svårgenomträngliga för dem 
som inte är fackmän inom respekti-
ve område. Ett undantag är Ida Väs-
terdals uppsats, som trots den svåra 
rubriken ”Ingan kast sto tomor, Att-
ributiv och predikativ kongruens i 
nuckömålet”, är relativt lättillgäng-
lig. Att den dessutom berör nuc-
kösvenskan, ”vår” dialekt, gör den 
ännu mer intressant. Det gör också 
resultatet av hennes undersökning: 
Nuckösvenskans adjektivböjning 
(och sannolikt även böjningen av 
några andra ordklasser) är unik 
och återfinns inte i något ger-
manskt språk eller i någon annan 
känd svensk dialekt.

Jag skall, med utgångspunkt från 
meningen Ingan kast sto tomor (på 
rikssvenska Ingen holk stod tom), 
försöka förklara i vad det unika lig-
ger.

Adjektivet tom har samma 
grundform i rikssvenskan och nuck-
ösvenskan (i den senare uttalat med 
långt o). Ordet böjs i rikssvenskan 
på följande sätt: en tom holk, holken 
är tom, tomma holkar, holkarna är 
tomma. I en tom holk står tom attri-
butivt (före substantivet holk) och 
i holken är tom predikativt (efter 
verbet är).

Substantivet holk har i riks-
svenskan genus utrum. Med kärl, 
som har genus neutrum, blir böj-
ningen ett tomt kärl, kärlet är tomt, 
tomma kärl, kärlen är tomma.

Böjningsmönstret är följande:
• I numerus singular (ental) är 

böjningen (tom/tomt) beroende 
av substantivets genus (= kong-
ruent med genus);

• I numerus plural (flertal) är 
böjningen tomma, oberoende av 
substantivets genus;

• Böjningen är densamma obero-
ende av om adjektivet står attri-
butivt eller predikativt.

I nuckösvenskan finns tre genus: 
maskulinum, femininum och neu-
trum. 

För det maskulina kast böjs ad-
jektivet på följande sätt: än toman 
kast, kastn är tomor, tom kastar, 
kasta ära tomor.

För ett substantiv i femininum, 
som kist (kista), blir böjningen ain 
toma kist, kista e tom, tom kistar, 
kistana ära tomar och för ett i neu-
trum, som tingest (kärl), blir den et 
tomt tingest, tingeste e tomt, tom 
tingester, tingestena ära tom.

Följande böjningsmönster er-
hålls:
• I singular är adjektivböjningen 

genuskongruent;
• I plural är böjningen genuskong-

ruent i predikativ ställning. I att-
ributiv ställning används grund-
formen tom för alla genus;

• Attributiv och predikativ funk-
tion markeras med olika böj-
ningsändelser.
Detta böjningsmönster är enligt 

Västerdal unikt. Hon inleder sam-
manfattningen av resultatet av sin 
undersökning på följande sätt: Den 
här pilotstudien har visat att nuckö-
målet utmärker sig mot andra ger-
manska språk och dialekter i två 
avseenden: dels genom att morfolo-
giskt markera attributiv och predi-
kativ funktion med olika böjnings-
ändelser hos adjektiv och sannolikt 
även hos particip, adjektiviska pro-
nomen och räkneord, dels genom 
att ha genuskongruens predikativt 
men inte attributivt i plural av nyss 
nämnda ordklasser. Nucködialekten 
ger alltså skäl att ompröva tidigare 
antaganden om kongruensböjning 
inom de germanska språken.

Då ovannämnda särdrag i ad-
jektivböjningen inte förekommer 
varken i fornsvenska eller modern 
svenska rör det sig troligen om en 
novation (”nybildning”) i nuckömå-
let (och eventuellt andra estlands-
svenska varieteter). 

Distribution: Institutionen för svenska 
språket, Box 200, 405 30 Göteborg.
ISBN: 978-91-87850-1.
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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 10.45 (vintertabell)
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50

Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.15

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

Avtalsnumret 4799 skall anges.

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

 Rickul/Nuckö-området
under sovjetiskt styre 1944-1991
Denna bok är ett 
oerhört intressant 
och viktigt doku-
ment för att förstå 
hur livet tedde sig  
i Rickul/Nucköområ-
det under den andra 
sovjetockupationen. 
Boken tar upp fakta 
om hur det sovjetis-
ka samhället fung-
erade och innehål-
ler även intervjuer 
med personer som 
bodde i området 
under denna period.
Pris: 175 kr för medlemmar, 200 kr för övriga.
Beställning till order@rnhf.se, majagranbergs@
hotmail.com eller tfn 070-798 38 69

NYTT

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 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.

Avsändare:
RICKUL/NUCKÖ
HEMBYGDSFÖRENING
c/o Svea Johansson
Sundsvik 32, 155 91 NYKVARN
SWEDEN

B Sverige

Porto betalt


