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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Nu är snart detta jubileumsår tillända. Det har varit ett år
med många aktiviteter och speciellt sommaren i Estland
var ju aktiv. När jag skriver detta sitter jag i köket på
Kokkas. Utanför fönstret faller regnet och på gården är
det vattenpölar igen. Vatten har väl varit ett signum för
denna sommar och höst. Visserligen var det snö här för
någon vecka sedan men nu har all snö regnat bort. Men
det kanske egentligen bara är en helt vanlig höst.
Våra första 20 år i föreningen har alltså passerat.
Dessa år har varit fulla med aktiviteter och i början av
föreningens levnad var det i huvudsak markåterlämningen som tog föreningens resurser i anspråk. Om hur
det egentligen gick till kan ni läsa om i detta nummer
av Medlemsbladet. Göte har skrivit en initierad artikel
om arbetet bakom kulisserna. Tack vare kommunens
välvilja sitter vi nu här idag med sommarhus på egen
mark. Om man ser bakåt 20 år så har det hänt mycket för
våra medlemmar. Många har fått tillbaka mark men inte
byggt hus, medan andra som fått tillbaka mark har satsat
på ett sommarboende i sina barndoms byar.
Roligt är att se att även den andra generationen estlandssvenskar har byggt här. Vi hoppas att fler av den
generationen får upp ögonen för sina rötter i området.
Där har ni alla som är födda här ett ansvar att intressera
era barn och barnbarn för både hembygden men också
för föreningens arbete. Jag har stor förståelse för om
ungdomar idag har annat att tänka på än att delta i föreningsarbete, men i vår förening är även personer mellan
50 och 60 år ungdomar! Kanske den generationen har
lite mer tid över att engagera sig. För om ingen vill eller
kan engagera sig är föreningens överlevnad hotad. Vem
ska då ta vara på den estlandssvenska kulturen, vem ska
då upplysa den riktigt unga generationen om deras rötter. Trots att vi idag kanske inte får så stor respons från
de allra yngsta så tror jag att intresset så småningom
kommer, om de från tidig ålder får höra berättelser av
sina far- och morföräldrar.
Inom föreningen har vi Framtidskommittén som arbetar med just dessa frågor. Den som har idéer om hur vi
ska arbeta i framtiden är mycket välkommen att lämna
över dem till kommittén.

den bör vara representerad med helst tre personer i Kulturrådet. Kulturrådets verksamhet är viktig och därför
ska vi medverka där.
Vårens aktiviteter
I februari kommer vi att ha en vinterfest som nästan blivit en tradition nu. Se annonsen på sidan 13. Vi hoppas
att så många som möjligt kan komma, det brukar vara ett
uppskattat tillfälle att träffas under de första månaderna
på året. Vi har också ett årsmöte att se fram emot. Styrelsen har beslutat att detta skall äga rum den 13 april 2013.
Se vidare på sidan 5.
Höstmöte
Som ni kan läsa så hade vi ett höstmöte i Eskilstuna i
oktober. Mer om det går att läsa på sidan 4. Under kafferasten så passade vi på att dela ut en del frågor till de
som var där och bad dem svara på dem. Det gällde lite om
föreningens framtida arbete, hur vi skulle kunna rekrytera
nya medlemmar och hur de tyckte att hemsidan, Facebook
och Medlemsbladet fungerade. De flesta var aldrig ute på
varken hemsida eller Facebook men tyckte att vår tidning
är bra som den är. De ansåg att de fick bra information via
den och intressanta artiklar. Men bra kan bli bättre så vi
vill gärna ha fler bidrag från er medlemmar!
Julpengar till behövande
Som ni kanske kommer ihåg så var den enda insamlingen vi gjorde i år till hjälpbehövande i Nuckö kommun.
Kommunens sociala service går inte på långa vägar att
jämföra med svensk social service. Det saknas många
av de hjälpinsatser som man kan få i Sverige. Om man
ser till kommunens hela budget så satsas endast sex procent av budgeten på sociala insatser. Det finns cirka 50
personer som är arbetsoförmögna på grund av fysiska
eller psykiska handikapp. Flertalet av dessa får nu en
liten ekonomisk julklapp av föreningen av de insamlade
medlen. I år fick vi in drygt 25 000 kr och enligt den
lista vi fått från kommunen så kommer 43 personer att
få dela på dessa pengar. En i sammanhanget liten slant
men ändå, kanske vi kan glädja någon och göra möjligt
att de kan köpa sig något lite extra inför julen. Ett stort
tack till er alla som skänkt pengar till ändamålet!

God jul och
gott nytt år
önskar Redaktionen!

Kulturrådet
Nästa år är det dags att gå till val i Kulturrådet igen.
Detta blir det andra valet sedan starten. Jag skulle önska
att ni alla funderar över vilka kandidater som ni vill ska
stå på den vallistan. Vi vill ha namn på tre kandidater
som ska representera Rickul/Nuckö Hembygdsförening nästa treårsperiod. Om vi sedan får in tre personer
är inte helt säkert, denna period fick vi bara in två, men
för att vara på den säkra sidan är det bäst med tre namn.
Vår hembygdsförening är ju den största så jag anser att
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Höstmöte i Eskilstuna
Ingegerd Lindström

Lördagen den 20 oktober höll Hembygdsföreningen ett
höstmöte i Eskilstuna. Trots att det startade lite kaotiskt
blev det ett bra möte till slut. Kaoset berodde på ett
missförstånd om vilken lokal vi skulle vara i. Inom det
gamla Bolinder Munktell-området i Eskilstuna finns
både Bolinder Munktell Hotel och Munktellarenan. Vi
hade annonserat om hotellet, men det visade sig vara
på Munktellarenen vi skulle vara. Dessutom var det
en bomässa i dessa lokaler så parkeringsplatser var det
väldigt ont om. Men till sist var alla samlade i rätt lokal
och mötet kunde börja. Trots det eviga regnandet hade
ett sextiotal personer tagit sig dit.
Vi började med att visa ett bildspel med kommentarer från sommarens ”Hemvändarvecka”. Efter det informerade Göte Brunberg om nyheter från kommunen och
om kommunens utvecklings- och investeringsplan.
Under år 2013 avser kommunen att investera i en
sopcentral och ett komposteringsfält, en rastplats vid
Rickulstranden, renovering av kulturhuset i Birkas och
beläggning på Lyckholmsvägen.
Två företag har ansökt om att få starta vindkraftparker i kommunen, båda i Höbring. Kommunen har
avvisat båda ansökningarna med motiveringen att den
redan har tagit sitt ansvar i vindkraftfrågan genom parkerna i Dirslätt och Gambyn. Ett av företagen har förklarat att man kommer att överklaga till domstol.
Ett lokalt företag har av Estlands miljöministerium
fått tillstånd att anlägga en minkfarm i närheten av kolchosbyggnaderna i Klottorp. Beslutet har överklagats
till domstol av miljövänner.
Göte berättade också lite fakta om kommunen. Idag
bor endast 874 personer i Nuckö kommun vilket alltså
är färre än i vår förening. Andelen pensionärer är cirka
24 procent. Antalet innevånare minskar under åren.
Nuckö grundskola har endast 63 elever och gymnasiet 162 elever. Men gymnasiet är ett statligt gymnasium och eleverna kommer från hela Estland.
Han informerade också om den process som pågår
för att återföra de kyrkoföremål från Rosleps kapell,
som under andra världskriget togs till Sverige, tillbaka
till kapellet. Om detta kan ni läsa på sidan 6.
I somras invigdes Jesu kapell på Odensholm och
Göte rapporterade även därifrån. Under flera år har
Odensholms byalag renoverat kapellet som i stort sett
var helt raserat efter kriget. Man har också röjt ett område utanför kapellet där man gjort en symbolisk gravplats, då den gamla kyrkogården var helt borta. En
klockstapel är också uppsatt vid kapellet.
I slutet av mötet berättade Birgit Brunberg om sina
och familjens minnen av flykten från Estland 1944. Det
var en intressant och tankeväckande berättelse. Tanken

Göte Brunberg informerade lite om Nuckö kommun
vid föreningens höstmöte i Eskilstuna.

Foto: Kent Mihlberg

på barnen som inget fick veta om flykten förrän de i
stort sett var på väg, hur lite saker man kunde ta med
sig och hur det var att lämna gården. Vi, som inte varit
med om det, har nog svårt att sätta oss in i känslan av
att lämna sitt hem som det står utan att veta om man någonsin får återse det. Birgits berättelse kommer i nästa
nummer av Medlemsbladet.
Det kändes efteråt som ett bra möte och styrelsen
hoppas givetvis att alla fick med sig något därifrån.

Inbetalning av medlemsavgiften
Medlemsavgiften för år 2013 är oförändrad: 150 kr för
medlemmar och 50 kr för ungdomar t.o.m. 25 år.
Vi ber dig att betala medlemsavgiften så snart som
möjligt. För att du skall komma med i medlemsförteckningen, som sänds ut med nästa nummer av Medlemsbladet, måste vi ha din medlemsavgift senast den 31
januari.
På inbetalningskortet finns en rad för ”anknyt-ningsort”. Var vänlig och fyll i den by i Rickul/Nuckö som du
härstammar ifrån. Om du vill kan du ta med både din
fars och mors hemby. Om du härstammar från annan ort,
fyll i kommunnamnet. Vi ber dig också att ange din epostadress. Det ger Hembygdsföreningen möjlighet att
snabbt sända viktig information till dig. E-postadressen
kommer endast att användas för detta ändamål.

Julklapp från Tallink Silja Line
Med detta utskick av Medlemsbladet följer en gratisbiljett från Tallink Silja Line till medlemmarna i Hembygdsföreningen. Biljetten berättigar till en kryssning,
alternativt en enkel resa, från Stockholm till samtliga
destinationer som Tallink Silja Line trafikerar. Biljetten
är giltig fram till den 31 mars.
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

ländernas försvar. Estland har under senare år satsat två
procent av BNP åt försvaret, i Litauen ligger siffran under en procent. Estland deltar sedan flera år, eller har
deltagit, i fredsbevarande insatser i bland annat Irak
och Afghanistan. Enheterna har rönt stor uppskattning
från USA och Storbritannien.

Polischef avgår
Chefen för Estlands Polis- och Gränsbevakningsmyndighet Raivo Küüt lämnade i november in sin avskedsansökan. Ett par dagar tidigare avgick en distriktschef.
Küüt tog som högsta ansvarig på sig skulden för att
cirka 190 bilister bötfällts för fortkörning trots att
mätinstrument inte var kalibrerade, något som polisen kände till. De bötfällda har utlovats återbetalning.
Skandalen föranledde en genomgång av beslutsrutiner
och kontrollsystem inom polisväsendet. Estlands Polisoch Gränsbevakning åtnjuter ett högt anseende bland
allmänheten.

Estland medlem i FN-råd
Estland är under perioden 2013-2015 medlem i FN:s
råd för mänskliga rättigheter, UNHRC. Man hoppas bli
invald i FN:s säkerhetsråd 2020.
Fastighetspriser
Det genomsnittliga fastighetspriset i Tallinn låg under
perioden augusti-oktober 2012 mellan 1 099 och 1 115
euro per kvadratmeter.
Antalet avslut i oktober var 657 att jämföras med
537 i oktober 2011. Snittpriset i övriga Estland var i
oktober 462 euro per kvadratmeter.

Upp som en sol, ned som en pannkaka
Statliga Estonian Air har uppvisat en rekordartad passagerarutveckling på närmare 40 procent under 2012
genom sin satsning på Tallinn som nav. Ekonomiskt
sett har man befunnit sig i fritt fall med en förväntad
årsförlust på 27 miljoner euro. Detta föranledde VD:n
Tero Taskila med styrelse att avgå i mitten av oktober.
Ny VD är svensken Jan Palmér, med bakgrund bland
annat från Skyways och Cimber Air. Taskila har väckt
mycket ont blod genom sin månadslön på 33 000 euro
och ett avgångsvederlag på 100 000 euro.

Strejk inom sjukvården
Sjukvårdspersonalen i Estland strejkade under fyra
veckor i oktober. Man krävde högre lön och bättre arbetsvillkor, bland annat kortare arbetstider. Strejken
resulterade i ett lönelyft för samtliga. Än viktigare är
att arbetsgivare och arbetstagare kommer att göra en
ordentlig översyn av arbetsvillkoren och sjukvårdsstrukturen som helhet. Under senare år har alltfler sjukvårdsanställda tagit tjänst i främst Finland men även i
Sverige och Norge.

Med traktor till Brüssel
Bönder i Estland, Lettland och Litauen protesterar mot
att EU:s jordbruksstöd till länderna ligger långt under
EU-snittet. Estland kommer under perioden 2017-2020
att komma upp till 58 procent av EU-snittet. För att
visa sitt missnöje skickade man iväg en 27 år gammal
traktor från sovjettiden med Brüssel som slutmål.

Reformpartiet i kris
Det har stormat kring regeringskoalitionens största
parti, det högerliberala Reformpartiet. Problemen började med en debatt om penninggåvor till partiet som
initierades av en partimedlem, Silver Meikar. En polisutredning kunde inte fastställa något olagligt, dock
förblev frågetecknen många och kritiker gjorde gällande att partiet har förstelnat och att interndebatt inte
tolereras, inte minst när Silver Meikar tvingades lämna
partiet. Som en ytterligare konsekvens har debatten om
främlingskap mellan folket och folkvalda, oavsett partitillhörighet, tagit fart.

Elmarknaden avregleras
Estlands elmarknad avregleras den 1 januari 2013, varvid statliga Eesti Energia förlorar sitt monopol. De flesta
konsumenterna klagar över att de inte har fått tillräckligt med information om vilka paket man skall välja,
och elsäljarna har varit sena med information om priser och villkor. Prisjämförelser kan erhållas från bland
annat http://energiaturg.ee och http://elektrihind.ee.
Estlands försvar får beröm
Svenska Totalförsvarets Forskningsinstitut, www.foi.se,
har tagit fram en studie (The Security and Defensibility
of the Baltic States - A Comprehensive Analysis of a Security Complex in the Making) om de baltiska ländernas
säkerhetsläge och försvarsförmåga. Enligt denna tros
Estland omkring år 2020 ha en försvarskapacitet som
skulle utsätta angripare för rejält och långvarigt motstånd, förutom att Estland skulle utgöra en rejäl grundbult i Östersjöländernas säkerhetssystem. Enligt rapporten utgör Lettland den svagaste länken i de baltiska

Årsmötet 2013
Hembygdsföreningens årsmöte 2013 äger rum
lördagen den 13 april kl. 13.00.
Lokalen är ännu inte bestämd.
Närmare information kommer på hemsidan och
i nästa Medlemsblad.
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Överföring till Estland av kyrkoföremålen från Rosleps kapell
Göte Brunberg

I samband med den organiserade överflyttningen av
estlandssvenskarna under sommaren 1944 överfördes
även kyrkoföremål från ett antal kyrkor och kapell i
svenskbygderna till Sverige. De största samlingarna
kom från Ormsö och Runö kyrkor och Rosleps kapell.
Överföringen skall ha skett på uppmaning av Sigurd
Curman, svensk riksantikvarie och ordförande i Kommittén för Estlands svenskar.
Föremålen deponerades på Statens Historiska museum (SHM) i Stockholm. Av rädsla för att Sovjetunionen skulle kräva tillbaka föremålen ”gömdes” de under
namnet ”Curmans deposition” och förvarades i kassavalv i Stockholms sparbank. De deponerade föremålen
förtecknades 1945 av en museianställd, Armin Tuulse.
År 1973 gjorde Svenska Odlingens Vänner (SOV)
och Runöföreningen en anhållan till SHM om att föremålen skulle deponeras där. Till anhållan bifogades
handlingar, där representanter för de olika församlingarna gav sitt samtycke. Anhållan beviljades av SHM
och föremålen överfördes till museet. De har varit
utställda vid två tillfällen, på utställningen ”Estlandssvenska kyrkominnen” 1976 och vid Hembygdsdagen
2003.
För cirka 10 år sedan ville SHM ta upp en diskussion om vad som skulle hända med föremålen. Man ville gärna bli av med dem eftersom de inte ägs av museet.
Vid möten med SOV och de berörda hembygdsföreningarna kom man ändå överens om att depositionen
tills vidare skulle fortsätta.
I samband med diskussionerna om vad som ska hända med föremålen kommer naturligtvis frågan om ägarskapet upp. Vem äger föremålen och kan bestämma om
vad som ska hända med dem? I Estland ägdes kyrkor
och kapell med tillhörande inventarier av församlingarna. I och med att de flesta av medlemmarna i de aktuella församlingarna flyttade till Sverige kan man hävda
att det var de rättmätiga ägarna som 1944 deponerade
föremålen. En viss tveksamhet gäller ändå för föremålen från Rosleps kapell: Rosleps kapellförsamling hade
troligen rollen av biförsamling till Nuckö församling
utan att äga kapellet och dess inventarier?
Vem äger i dag i juridisk mening föremålen? För
SHM spelar detta ingen roll. Det är SOV som har deponerat föremålen och det är endast SOV som kan begära
att SHM lämnar ut dem. Det juridiska ägarskapet kan
troligen ändå komma upp vid en överföring av föremålen från Rosleps kapell till Estland.
Den i Sverige verksamma Ormsö kyrkofond tog
2005 upp frågan om att föra tillbaka föremålen från
Ormsö kyrka till Estland. Man ansåg att säkerheten inte
kunde garanteras på Ormsö och beslutade, i samråd

Paten, nattvardskalk och oblatask från Rosleps kapell.

Foto: Nils Lagman

med SOV, att föremålen istället skulle deponeras i S:t
Mikaelskyrkans museum i Tallinn. Detta skedde 2006.
SOV står fortfarande som ägare till depositionen. Man
har för avsikt att även överföra föremålen från Runö till
S:t Mikaelskyrkan.
Även i Estland pågår aktiviteter rörande kyrkoföremålen. Neeme Suur, som då var landshövding i Läänemaa, tog 2009 initiativet till att bilda en arbetsgrupp
som skulle arbeta med frågan. I denna har från estnisk
sida ingått bland andra Anton Pärn, vicekansler för kulturvärden på kulturdepartementet, Tiit Salumäe, domprost i Hapsal, och Patrik Göransson, präst i S:t Mikaels
församling i Tallinn. Estlandssvenskarna har företrätts
av representanter för SOV och Kulturrådet.
Vid arbetsgruppens senaste möte diskuterades två
förslag till tidpunkter för överförande av föremålen
från Roslep och Runö till Estland. År 2013 är kulturarvsåret och 2014 kommer Estland att stå som värd för
Östersjösamarbetet. Estniska staten kommer troligen
att ta kostnaderna för överföringen och deponeringen.
Frågan om återförandet av föremålen från Rosleps
kapell har diskuterats ett flertal gånger i Hembygdsföreningens styrelse. Det mest närliggande är att föra
tillbaka dem till kapellet och förvara och visa dem där,
men även Aibolands museum har varit på tal. I museet
skulle föremålen kunna visas permanent och bli tillgängliga för en större allmänhet än i kapellet. Vid en
diskussion nyligen med museichefen Ülo Kalm kom det
emellertid fram att museet inte kan ta emot föremålen, i
första hand på grund av utrymmesbrist.
En förutsättning för att föremålen skall kunna återföras till kapellet är att säkerheten vid förvaring och visning garanteras. Föremålen på bilden är daterade till sent
1600-tal och tidigt 1700-tal och kan därmed antas vara
stöldbegärliga. De flesta av de cirka 20 föremålen har
ändå inget större ekonomiskt värde utan mer ett känslomässigt sådant på grund av att de har tillhört kapellet.
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Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg

Kommunens investeringsprogram 2013-2016
Under de senaste åren har kommunen genomfört flera
stora projekt, av vilka kan nämnas upprustningen av
elevhemmet i Birkas, ombyggnaden av hamnen i Österby och byggandet av fritidscentrumet i Sutlep.
I investeringsprogrammet för de kommande åren,
2013-2016, är inga så stora projekt planerade. De viktigaste är följande:
• 2013: Byggande av sopcentral och komposteringsfält i Birkas, renovering av kulturhuset i
Birkas och beläggning på Lyckholmsvägen.
• 2014: Rekonstruktion av hamnen i Harga och
fortsatt renovering av kulturhuset.
• 2015: Renovering av socialhuset i Birkas.
• 2016: Renovering av Marks ria på Odensholm
och renovering av park och källare på Rickul
gods.
Man planerar också för rastplatser i Rickul by och
i Spithamn.
Den totala kostnaden är 782 000 euro. Kommunen
har alltid haft som princip att inte låna till investeringar.
Därför räknar man med att den största delen av kostnaden skall betalas genom bidrag från staten och olika
fonder, så att egeninsatsen stannar vid 220 000 euro.
Mer vindkraft i kommunen?
Två företag har under året ansökt om att få anlägga nya
vindkraftparker i Höbring.
Den ena ansökan kom från Saare Energia ja Signifer
och gällde uppförande av tre vindkraftverk på ett 5,3
hektar stort markområde vid Källskogen. Den andra
ansökan kom från Baltic Wind Energy som vill bygga
en vindkraftpark på ett 380 hektar stort område söder
om vägen mellan Höbring och Nõva, alldeles vid gränsen mot Nõva.
Kommunen har avslagit båda ansökningarna med
hänvisning till att det inte finns någon acceptans bland
invånarna för fler vindkraftverk än de 19 som redan

finns i Dirslätt och Gambyn. Baltick Wind Energy har
förklarat att man kommer att överklaga kommunens
avslag i domstol.
Byggnation
Trots den kärva situationen på fastighetsmarknaden
i Estland planerar man för tre nya tomtområden på
”Gjarda” i Spithamn. Totalt skall det bli 30 tomter om
vardera 2 000 kvadratmeter.
En rysk medborgare håller på att bygga tre hus med
en byggnadsyta av totalt 700 kvadratmeter i Spithamn,
vid vägen mot Nõva.
I Derhamn har man rivit den gamla båthallen och
uppför en ny. Bygget av fiskericentrumet har nästan
stått stilla i ett år, men det måste slutföras till våren för
att man skall få ut stödpengarna.
Minkfarm i Klottorp?
Företaget Nuckö Farm OÜ planerar att starta en minkfarm vid Sutlepkolchosens stora jordbrukscentrum i
närheten av Nömmkülls gods. Man har studerat pälsdjursuppfödningen i Finland och anser att en sådan
verksamhet skulle kunna bedrivas på ett lönsamt sätt
i Estland. Anläggningen är planerad för 5 000 minkar
och skulle ge arbete åt sex-sju personer.
Estlands miljöverk har gett tillstånd för projektering
och planering av farmen. Enligt verkets uppfattning
uppfyller projektet de krav som lagen ställer för att förhindra att minkarna kommer ut i naturen.
Projektet har stött på hårt motstånd från de estniska
djurskyddsorganisationerna. De har gått till domstol
med en överklagan mot miljöverkets beslut.
Markskatteskulder
Från kommunen har kommit en lista med i Sverige boende markägare som har en skuld på sitt skattekonto
efter det att markskatten har dragits den 1 oktober.
Om du vill veta om ditt namn står på listan, sänd då
ett mejl till info@rnhf.se eller ring Göte Brunberg, tfn
08-97 26 06.

Nya tomtområden i Spithamn.

Den nya båthallen i Derhamn.

Foto: Göte Brunberg

7

Foto: Göte Brunberg

Markåterlämningen i Nuckö kommun
Göte Brunberg

När Estland återfick sin frihet i augusti 1991 deklarerade man att man skulle genomföra en återprivatisering av alla egendomar (mark, fastigheter och
företag) som hade nationaliserats 1940 under den
första sovjetockupationen. Detta skulle även gälla
om de tidigare ägarna (eller deras arvingar) var bosatta i utlandet. Bland de i Sverige boende estlandssvenskarna insåg man att det rent praktiskt inte
skulle vara möjligt för varje person att själv ansöka
om att få tillbaka sin egendom. Eftersom återlämningsprocessen skulle administreras kommunvis i
Estland bildades hembygdsföreningar, bland dem
Rickul/Nuckö Hembygdsförening, för att hjälpa till
vid återsökandet.
Här beskrivs bakgrunden till markåterlämningen, vilka lagar som styrde återlämningsprocessen,
de olika stegen i processen och hur den hanterades i
Nuckö kommun.
Bakgrund
Den 23 juli 1940 godkände den sovjetvänliga estniska
riksdagen en deklaration enligt vilken all mark skulle
”tillhöra folket”, det vill säga staten. Den tyska ockupationen 1941-44 ledde inte till någon återställning av
den förstatligade egendomen. När Sovjetunionen åter
tog makten över Estland var förstatligandeprocessen
redan genomförd. Under den fortsatta sovjetperioden
fram till 1991 ägde staten i praktiken all mark, även
den som brukades av kolchoser och statliga företag.
Lagar om ägandereform och återprivatisering
Redan under slutet av sovjetperioden, i juni 1991, antog
Estlands högsta råd ”Lagen om grunderna för ägandereform i Estniska republiken”.
Syftet med lagen var bland annat att garantera äganderätt och fri företagsamhet, att gottgöra brott mot
äganderätten och att skapa förutsättningar för övergång
till marknadsekonomi.
Frågan om markåterlämningen konkretiserades efter det att Estland hade blivit fritt i ”Markreformlagen”,
som började gälla den 1 november 1991. Det sätt på
vilket återprivatiseringen skulle ske fastställdes i ”Privatiseringslagen” av den 17 juni 1993.
I lagarna talas om ”rättmätiga subjekt”, med vilket
förstås personer som hade rätt att kräva tillbaka egendom eller kompensation för denna. Rätten gällde för de
personer som hade estniskt medborgarskap den 16 juni
1940. Om de var avlidna hade föräldrar, make/maka
och barn rätt att återfå egendomen.
Det fanns inskränkningar i rätten att återfå egendomen. Man fick inte skada andra personers i lagen skyddade intressen eller skapa ny orättvisa. Exempelvis
kunde många av dem som bodde på tidigare estlands-

svenska gårdar visa avtal på att de hade köpt sina hus
av områdets kolchos. De hade därför rätt att bo kvar
och att få ett markstycke runt husen.
Återlämningsprocessen
Återlämningsprocessen, som administrerades av lokalförvaltningarna (kommunstyrelser och stadsfullmäktige) och länsstyrelserna, innehöll många steg.
Det första steget var, att den lagliga rätten till återsökandet skulle fastställas och att man därmed blev
vad som i lagarna kallas ”erkänt rättmätigt subjekt”.
Detta skedde genom att man sände in en ansökan till en
markkommission på länsnivå, i Läänemaa till kommissionen i Hapsal.
I ansökan skulle man, förutom egna personuppgifter, ange vilken egendom ansökan gällde, vem som var
den dåtida ägaren och, om denna inte var ansökare,
släktskapet med ägaren. Det skulle styrkas med dokument.
Hela egendomen skulle lämnas tillbaka om någon
av de rättmätiga subjekten ansökte om den.
Ansökan resulterade i ett besked (”teade”) från
markkommissionen. Av beskedet framgick om/att man
betraktades som erkänt rättmätigt subjekt och i vilken
mån mark och byggnader skulle återlämnas och/eller
bli föremål för kompensation.
Nästa steg för en ansökare i Nuckö kommun var att
lämna in en ansökan till kommunstyrelsen om återtagande av mark och byggnader och/eller kompensation
för dessa. För att återta mark skulle man skicka in ”Ansökan om återlämning av markenheter”. Om det fanns
flera ansökare och man inte ville stycka upp marken,
utan äga den gemensamt, måste man även sända med
”Överenskommelse om samägande” I det fall att det
på egendomen fanns bosatta som önskade få mark runt

En delegation från Sverige på besök i Birkas 1993 för
att diskutera markfrågor. Från vänster Sture Koinberg,
Herbert Trisberg, Esther Hamberg, Ülo Kalm och
Einar Hamberg.
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sina hus måste man överenskomma med dem och sända
med överenskommelsen. Ansökaren förband sig också
att betala markskatt för sin mark.
Om man hade sökt kompensation kom det två beslut
från kommunen, ett för byggnader och ett för mark. I
besluten angavs det totala värdet och den summa som
varje ansökare skulle få. Ersättningen lämnades inte i
kontanter utan i så kallade EVP-papper med det nominella ersättningsbeloppet. Man skulle öppna ett konto i
en estnisk bank dit kompensationssumman skulle överföras. EVP-papperen kunde användas som betalningsmedel vid markauktioner eller lösas in till gällande
marknadsvärde.
Om man hade ansökt om att få återta mark, fattade kommunen ett beslut (”korraldus”) angående vilka
markstycken som skulle återlämnas och vad varje ansökare skulle få. Beslutet utgjorde underlag för lantmätarens uppmätning av marken.
För att lantmätaren skulle kunna påbörja sitt arbete
gjordes ett förarbete vid vilket man letade reda på befintliga gränspunkter och hur siktröjningen skulle ske.
Resultatet av lantmätarens arbete blev kartor där de
återtagna markstyckena, förutom uppgifter om koordinater och ytstorlek, även hade fått nummer och blivit
registrerade i markregistret (”maakataster”).
Återlämingsprocessen konfirmerades och formaliserades genom ett beslut (”kinnistamisotsus”) från
markdomstolen, i vilket kommunens beslut godkändes.
Markstyckena och ägarna infördes i egendomsboken
(”kinnistusraamat”). Därmed var återlämningsprocessen avslutad.
Genomförande
I Nuckö kommun såg man genomförandet av mark- och
ägandereformen som en prioriterad uppgift, som skulle
lösas så snabbt och smidigt som möjligt. Till skillnad
från, bland andra, Ormsö kommun försökte man inte
sätta några hinder för utomlands boende ansökare. Man
beslöt också att återlämna marken exakt enligt de tidigare gränserna, vilket möjliggjorde ett snabbare genomförande av processen. Underlättande för beslutsprocessen var att Ülo Kalm, som tidigare hade varit
ordförande i Birkas bysovjet och som sedan blev vald
till kommundirektör, under de första åren i praktiken
var den som kunde bestämma om allt. Att han dessutom talade svenska underlättade naturligtvis samarbetet. Som ansvarig för markfrågor anställde kommunen
1991 Herbert Trisberg.
I Sverige engagerade sig ett antal personer, i första
hand Einar Hamberg och Sture Koinberg, i markåterlämningen i Nuckö. Man gjorde resor till Nuckö för att
informera sig i frågan och från Nuckö kom Kalm och
Trisberg till Stockholm. Det gjordes upp instruktioner
och mallar för hur ansökningarna, som skulle avfattas
på estniska, skulle se ut. Ansökningarna samlades ihop

Markkarta över södra delen av Nuckö kommun på
väggen i kommunkontoret i Birkas. Varje markstycke
har en färgkod som betecknar status för återlämningen.
Foto: Ülo Kalm

och skickades med ”kurirer” till Estland.
Samarbetet formaliserades och utvidgades i samband med att Rickul/Nuckö Hembygdsförening bildades. År 1994 skapades i föreningen en arbetsgrupp med
den speciella uppgiften att hantera markfrågorna.
År 1994 anställde kommunen Marika Meister som
ägarreformspecialist. Hennes konkreta arbetsuppgift
blev att hjälpa markkommissionen i Hapsal med att
granska ansökningarna från de ”rättmätiga subjekten”,
något som snabbade upp processen.
En flaskhals för återlämningsprocessen var bristen
på lantmätare, men 1997 påbörjade lantmäterifirman
OÜ Hosby sin verksamhet. Som lokalt företag prioriterade de uppmätningarna i Nuckö kommun.
I kommunen arbetade två personer på heltid med
genomförandet av markreformen. Trots den speciella
problematiken med att en stor del av ansökarna bodde i Sverige, och den språkbarriär som fanns, kunde
ägarfrågorna lösas snabbare i Nuckö än genomsnittligt
i Estland. Med detta följde ägarinvesteringar, framför
allt från Sverige, i form av byggande av nya bostadshus och sommarstugor i kommunen. Åkrar som under
några år hade legat i träda kunde åter tas i bruk. Icke
återlämnad mark såldes med förköpsrätt eller på auktion.
Markreformprocessen var i Nuckö i praktiken avslutad 2001. På markreformlagens 20-årsdag den 1 november 2011 utsåg Estlands miljöminister Nuckö kommun som en av de kommuner som mest framgångsrikt
hade genomfört reformen. Ett speciellt tackbrev utdelades till Marika Meister för hennes arbetsinsats.
Den 1 januari 2012 fanns i markregistret 3 775
markstycken i Nuckö kommun med 1 947 markägare,
av vilka 492 var bosatta i utlandet (de flesta i Sverige).
Den återlämnade marken var cirka 29 procent av den
totala markytan i registret.
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20 år med Aibolands museum
Ülo Kalm

På våren 1988 startade SESK (Samfundet för EstlandsGöte Brunberg hade sammanställt en översikt av histosvensk kultur), vars främsta mål var att starta ett eget
riska sevärdheter i den tidigare Sutleps kommun.
museum.
Under jubileumsåret har vi målat museibyggnaden
och ställt iordning grunden. I mitten av maj blev ett
Estlandssvenskarnas eget museum grundades av
nytt trästaket klart. Målningen av huset började på talMaido Limbak (museidirektör 1992 till 1998) som
kodagarna 2-3 juni. Fortsättningsvis slet museets perinledde arbetet 1992 och tillsammans med flera duksonal på varje ledig stund för att få klart målningen till
tiga personer samlade in museets värdefulla föremål,
Svenskdagen den 21 juli och vi klarade att få arbetet
skänkte pengar och hjälpte till att bygga upp museet. Så
klart tills dess.
byggde, genom kontinuerligt arbete under flera år, museet sitt hus, vars första utställning öppnade 1997. År
Nya dräkter
1998 öppnades museet officiellt med att man framförde
Förra året vände jag mig till Estniska konstakademiens
ett spel om ett Ormsöbröllop.
modedesignavdelning med ett förslag om att de skulle
Museets stora invigning, den festliga öppningen,
designa och sy upp en egen dräkt till museets personal
skedde 2002, då Hans Kungliga Höghet Karl XVI Gusoch Torsdagstanterna, som sprider ett budskap om esttaf och drottning Silvia deltog. Redan ett halvår tidilandssvenskarna, utan direkt anknytning till de forna
gare började ”Torsdagstanterna” att sy den av Jorma
folkdräkterna. Det var planerat att arbetet skulle utföFriberg designade väggbonaden med den historiska
ras av studenter men tyvärr gick det inte. Chefen för
berättelsen om estlandssvenskarna. Den illustrerade
Konstakademins modedesignavdelning, Vilve Unt, sy20-metersbonaden berättar om estlandssvenskarnas tuateljéns chef Margareta Teeääre och projektansvariga
senåriga historia.
Marit Ahven tog tag i saken och på Stora Svenskdagen
bar alla för första gången den nya dräkten.
Torsdagstanterna startades av Agneta Tomingas
På kvinnornas förkläde trycktes olika motiv – Runö,
1997 och firar i år att de varit tillsammans på museet i
Ormsö och Nuckö. Motiven låna15 år. Varje torsdag samlas Agneta
des från Aibobonaden som beskriTomingas, Silvi-Astrid Mickelin,
ver de olika estlandssvenska områSilvi-Ellen Õismaa, Aino Sillamädena.
gi, Sigrid Tarkmeel, Ene SmõsloI år anordnade Kulturrådet och
va, Anu Mätlik och Sirje Johannes
Aibolands museum Stora Svenskpå museet i sin handarbetsgrupp,
dagen den 21 juli samtidigt som
där de tillverkar estlandssvenska
man även firade museets 20-årsjuhandarbeten, samtidigt som besöbileum, då alla intresserade fick ta
karna får höra historier från olika
del av pågående kulturprogram.
estlandssvenska områden. Tanterna
deltar aktivt i museets verksamhet Den 15 till 17 juni genomfördes ett talko
Invigning av Heymans hus
och olika evenemang. Aibolands på Korsgården och man lagade ladans
En festlig del av dagen var då man
museums unika och stora rikedom tak.
firade att bidraget förra året från
står våra torsdagstanter för, utan dem skulle vi vara ett
Konung Gustaf VI Adolfs fond och familjen Eva och
helt vanligt museum. De sista tre åren deltog även den
Bengt Heymans generösa bidrag till museet, möjligalltid glada Elsa Arjak (1924 – 2012) i torsdagsaktivitegjort köpet av museihuset och man höll en kort ceterna, men sorgligt nog avled hon i november.
remoni. Kyrkoherden i S:t Mikaelskyrkan i Tallinn,
Patrik Göransson, välsignade huset som fick namnet
Runö museum till Aiboland
”Heymans hus”.
I början av detta år tog Aibolands museum över Runö
Från museets sida uttryckte vi tacksamhet till familmuseum inklusive Korsgården, från Ösels museum.
jen Heyman och Kungafonden i Sverige och alla goda
Den 15 till 17 juni genomfördes ett talko på Korsgårmänniskor som gett bidrag till museet.
den och man lagade ladans tak. I oktober fick vi pengar
från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Sofia Joons pjäs ”Perestroika” togs varmt emot.
och från Kulturministeriet i Estland för att restaurera
Med Raul Targamaa som försångare sjöng alla tillsamladan och att lägga på ett provisoriskt tak. Runö mumans kända svenska sånger. Den långa dagen avsluseums hittillsvarande chef Märt Kapsta ersattes från 1
tades med Aapo Roselius mycket intressanta film om
oktober på ämbetet av Andre Nõu.
estlandssvenskarna, som presenterades personligen av
Den 9 juli var jag från museets sida guide på Rickproducenten själv. Dagen blev lyckad. Jag tackar Kulul/Nuckö Hembygdsförenings intressanta byvandring.
turrådet och alla som medverkade.
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Under sommaren fick museet hjälp under tre perioder av Ove Knekt från Helsingfors i två veckor och
Rainer Åkerblom från Åland i tre veckor, vilket var till
stor hjälp. Tack till er vänner!
Många evenemang under året
Museets jubileumsår innehöll många evenemang. Den
nya utställningen med föremål från Pärtligården öppnade vi den 29 mars. Båttjärningen skedde på en talkodag den 14 april. De traditionella fiskrökardagarna
hölls – den 28 april strömming, 26 maj näbbgädda och
1 augusti flundra. Tyvärr blev den planerade fiskdagen
med rökt ”kilo” inställd på grund av att vi inte fick tag
på fisk. Havet visade sin palett av höststormar och fiskarna kunde inte gå ut med sina båtar.
Svenska kulturfonden i Finland delade i år ut ett
stipendium för arbete i museet till Johan Enkvist, vars
uppgift var att gå igenom Helsingfors hamnböcker
från 1873 till 1940 och sammanställa en översikt över
estniska båtar, som under den tiden låg i Helsingfors
hamn. I den översiktliga sammanställningen får vi veta
grundläggande fakta: kaptenens namn, båtens storlek,
uppgifter om lasten och mer intressant information.
Projektet fortsätter under det nya året med en ny praktikant.
Den 19 maj hade museet öppet med gratis inträde på
kvällen mellan klockan 18.00 och 23.00. Hela kvällen
igenom visade vi gamla filmer om estlandssvenskarna,
samtidigt visade vi museets utställningar. Under kvällen gästades museet av 261 personer. Flera filmer visades för en fullsatt sal.
Deltagande i flera evenemang
I juli deltog vi två dagar på Tallinns havsdagar på
Havsmuseet och informerade om estlandssvenskarnas
kulturarv.
Från museets sida deltog kurator Jorma Friberg i
evenemangen på Olofsdagen på Ormsö. Likaså deltog
museets hela personal tillsammans med Torsdagstanternas representant i Runö kyrkas 100-årsjubileum på
Runö.
Den 5 augusti deltog museet i firandet av Odensholms färdigrenoverade kapellruin. I mitt anförande
påminde jag deltagarna om den första byvandringen
som kommunens delegation gjorde redan 1988 på ön.
Flera av deltagarna i firandet fick möjlighet att åka med
jalan från Derhamn till ön och på kvällen åkte kapten
Jorma Friberg flera turer tillbaka till Derhamn.
I augusti besökte vår intendent Anu Raagmaa Åbo
hantverksdagar på museet i Åbo tillsammans med torsdagstanterna Silvi-Astrid Mickelin, Ene Smõslova och
Sirje Johannes, Nuckö folkdanslag, Nuckö kvinnoduo
och Toivo Tomingas. Man visade estlandssvenskt traditionellt handarbete och informerade om det estlandssvenska kulturarvet.
I september fick vi besök av de estniska museer-

nas pedagoger och fick lyssna till Sofia Joons konsert
”Strand”.
I september deltog vi i minoritetsdagen på Rådhustorget i Tallinn och informerade om estlandssvenskarna
och museet tillsammans med Kulturrådet.
Jag vände mig till Toivo Tomingas och bad honom
skriva estlandssvenskarnas egen hymn ”Aiboland”.
Idag finns både text och noter på papper. Sirje Kaasik har gjort ett arrangemang för körer. Jag hoppas att
sången kommer att tas emot väl av er. Tack Toivo!
Den 29 september öppnade fotografen Patrik Rastenberg och producent Mikael Sjövall en mycket djupgående fotoutställning, ”Aiboland”, på Folkbiblioteket
i Tallinn. Utställningen hade tagits fram i samarbete
med museet.
I oktober deltog vi för tredje gången i Svenska kulturfondens evenemang ”Sillmarknaden” i Helsingfors.
Trevligt var samarbetet med träbåtsföreningen Vikan
som seglade till sillmarknaden med galeasen Hoppet.
I Estniska Huset i Stockholm anordnade Läänemaa
turism en dag, där Eva Mäger från museet var med och
informerade.
Den 6 december anordnas en handarbetsstuga med
Torsdagstanterna och Åbo handarbetsmuseum, som
skall tillverka julkronor. Det är möjligt för alla att komma och tillverka sin egen julkrona eller något annat intressant.
Nytryck av Guldstrand på estniska
Den 28 december är det 20 år sedan museet startade.
Det firar vi på detta vårt jubileumsår. I våras kom Rickul/Nuckö Hembygdsförenings ordförande, Ingegerd
Lindström, med förslaget att vi skulle nytrycka den
estniska versionen av Sven Danells bok ”Guldstrand”.
Jag hoppas mycket på att vi kan ha den klar till museets
födelsedag. För trycket av boken har vi fått bidrag från
Kulturrådet, Rickul/Nuckö Hembygdsförening och
Svenska ambassaden i Tallinn.
Tack till er alla!
Många tacknämliga saker har gjorts under de 20 åren,
och till alla som hjälpt museet på olika sätt riktar vi ett
innerligt och från hjärtat kommande tack!
Museets fortsatta utveckling och vidare framgång är
beroende av fortsatt stöd från alla, endast tillsammans
kan vi hålla våra förfäders kulturarv levande och informera om det.
Även fortsättningsvis har var och en möjlighet
att ge Aibolands museum stöd och ekonomiska bidrag. Museets kontonummer hittar ni på vår hemsida
www.aiboland.ee
Om man tittar tillbaka på det gångna året, försäkrar
jag er, att året blev jubileet värdigt.
Jag önskar er alla En God Jul och Ett Gott Nytt År
med många trevliga möten och minnesvärda upplevelser på Aibolands museum.
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Första resan till hembygden
Birgit Brunberg

Förväntningarna var höga redan ombord på Georg Ots,
den båt som gick till Tallinn från Helsingfors 1989. Vi
var 48 estlandssvenskar som hade fått tillstånd att besöka Estland och vår hembygd Rickul/Nuckö.
Det var spännande, det låg som en slöja över alla.
Det var gissningar, lite oro; hur ska det se ut, finns våra
hus kvar, hur såg gårdsplanen ut, finns den stora linden
kvar där man klättrade upp och ner så många gånger,
brunnen – hur var det med den?
Vi kom till Tallinn och redan på båten möttes vi av
k-pistar och rysk militär som kontrollerade pass och
visum. Det var en mycket allvarlig situation. Utanför
de höga trådstaketen stod släktingar och tog emot med
blommor, men först fick vi gå igenom en pass- och visumkontroll en gång till. Därefter kom tullen men efter det kunde vi möta våra
släktingar. En buss väntade på oss. Vi startade och
körde några kilometer utanför staden. Där stannade
bussen för vi fick vänta på
tillståndspapper för fortsatt färd. Det kom så småningom. Hurrarop utbröt.
Många hade darr på rösten,
många var rörda och satt
tysta.
Vad alla ville känna igen
sig efter 50 år! Men det var
Rast vid ”Stor gatna” i Roslep.
inte så lätt, nästan inga hus
syntes, stora träd och sly
gömde dem för insyn. Kanske var det ett sätt att gömma sig för ryssarna.
Vi kördes till Bergsby skola och Bönhuset. Inget var
sig likt. Många grät, det var få som blev mötta av släktingar eller bekanta. Vi blev inackorderade hos Arne
Tennisberg och hos Nibons i Ölbäck hos Henn Klippberg (Roslep Skrädans Antons son). Nibons var närmaste granne till oss på Larsos. Ingenting fanns kvar på
vår gård, linden hade fallit omkull och där hade växt ut
nio lindar från stammen. Vi var nio barn och nu var det
nio lindar! Vi fick gå obehindrat men inte fotografera
vid Spithamns bevakningsstation. Vi gick till Roslep,
till mormors och morfars gård Graisas, men där bodde
ryssar. Vi fick inte gå in och titta i huset där, det kunde
vi få på andra ställen. Det kändes väldigt ledsamt att se
hur fattigt och förfallet och grått och igenväxt det var.
Vi firade midsommar vid Bergsby skola med eld och
dans till dragspelsmusik. En drickabil med läsk hade
körts fram, till barnens glädje. Ingen av befolkningen
talade ju svenska men några i vår buss pratade estniska,
så vi fick veta mycket om hur de hade det nu och hur
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det hade varit. Det var inga trevliga berättelser.
Vi hade fått en tårta av vår kusin Margot som bodde
i Tallinn och som mötte oss vid båten, den tårtan tog vi
med oss ner till stranden. Stranden var en upplevelse,
det knarrade fortfarande när man gick i sanden. Den
sjunger, sa man alltid. Stranden hade ingen fått besöka
sedan 1944 men nu gick det. Vi sprang fram och tillbaka, sedan åt vi av tårtan och drack likör till, det var
kusinerna Einar och Artur Hamberg, Bergsby Larsas
Elmar Dyrberg och min syster Linnéa och jag. Det var
en frihetskänsla, nästan lite helig.
Roslep Jakas Ingvald, Ingrid och Rein Dyrberg, Irjas Ingvald Brunberg och Linnéa och jag fick bo hos
Nibons. Linnéa och jag delade på en säng som var 70
cm bred. Vi bjöds på mycket god mat varje kväll när
vi kom dit, fast vi hade mat
inkluderad i resan. De var
väldigt gästvänliga.
På dagarna besöktes alla
platser man kände igen. I
farbror Anton Granbergs
hus bodde en döv kvinna
som vi hälsade på och jag
kunde prata med henne om
allt, det var den gången jag
verkligen kunde estniska.
Vi tog hassel från vår
gårdsplan hem till Sverige
och pressade en del och
gjorde en tavla som mor
och far hade på väggen sedan. Men vi fick också med oss en kvist med rötter på
som vi planterade i mitt sommarställe i Tärnsjö.
Vilken upplevelse det var!
Om samma resa berättar Ethel Westerberg, Norrby,
för Ingegerd Lindström:
”Resan till hembygden 1989 var en stor upplevelse.
Det var första gången jag var tillbaka i Estland efter
flykten. Jag och min bror Einar fick möjligheten att
följa med resan efter att några andra hade sagt återbud.
Vi var mycket spända att se hur det såg ut i vår by nu,
50 år efter att vi lämnat den.
När bussen kom fram till Harboviken och vi fick
den första glimten av havet, reste sig alla i bussen upp
och skrek av glädje. Varje dag åkte vi till olika byar
och den sista byn var till vårt Norrby. Bussen åkte ner
till stranden. Jag och Einar fick komma in i vårt gamla
hus men inget var sig likt där. Kakelugnen i stora rummet var borta och en rysk kamin var insatt istället. Det
bodde folk där och de hade köpt huset. Mannen som
bodde där hade två döttrar och idag 2012 har ett barnbarn huset som sommarstuga.

Informationstavla i Spithamn

I de olika byarna gick vi runt och tittade på de hus
som stod kvar och på många ställen fick vi gå in och titta. I Söderby, i Einar Westerbys gamla hus, dukade man
ut bord och stolar och bjöd på kaffe. På midsommaraftonen var vi tillbaka i Söderby och pratade med bland
andra Leida Adelman. På midsommaraftonens kväll firades det i Bergsby. Vi bjöds bland annat på hembryggt
öl. Innan dess hölls en kort andakt på kyrkogården vid
Rosleps kapell.
Vi besökte också Nuckö. I Birkas bjöd kommunen
på kaffe. Det hölls tal av kommualrådet från Nõva och
även Ülo Kalm talade. Allt var på estniska men Einar
Westerby översatte. Som avslutning bjöds vi på folkdans. Det var ett folkdanslag från Vippal som uppträdde.
På söndagen var vi vid Österby brygga och sedan
åkte vi in till Hapsal. Där gick vi runt och tittade och
upplevde allt som mycket förfallet.
Det kändes väldigt vemodigt att vara tillbaka och
vi kände inte igen oss någonstans. Det tog lång tid att
bearbeta alla intryck när jag kom hem igen. Men jag
ångrar inte att jag följde med, trots att jag i början hade
bestämt mig för att inte återvända till Estland. Men ödet
ville annorlunda och efter en del tvekande bestämde
jag mig, på mina söners uppmaning, att bygga ett hus i
Norrby. Det har jag inte ångrat och nu har jag tillbringat
många somrar där jag en gång föddes.”

Per-Erik Fyhr

Vid Spithamns bymöte på
Roslagsgatan i våras beslöt man att bekosta tillverkning och uppsättande
av en informationstavla
i byn. Syftet med tavlan
skulle vara att berätta om
byns historia. På tavlan Vid tavlan står Magdaskulle också finnas en kar- lena, Michael och Eira
ta för att göra det lättare Partin.
Foto: Per-Erik Fyhr
för besökare att hitta i byn.
Mötet gav mig i uppdrag att ta fram ett underlag
(text, foton) och att kontakta en tillverkare. Texten
skulle vara på svenska, estniska och engelska och fotona framför allt ge en bild av byn före 1944.
Texten skrev jag utifrån Sven Borrmans och Inger
Nemeths skrifter om byn och Inger kom med förslag
på lämpliga foton. Underlaget diskuterades först med
ett antal gamla bybor och därefter även med de nya byinvånarna på ett möte i byn den 22 juli. Min text var då
översatt till estniska av Kaire Reiljan på Lääne Elu. Vid
mötet fick jag det slutliga uppdraget att beställa tavlan.
Tillverkare blev OÜ Folialis i Hapsal, vars ägare
Tiit Kaljuste har stor erfarenhet. Han gjorde ett bra arbete och den 30 oktober var tavlan på plats.

Färjerabatter 2013
Göte Brunberg

Återigen dags för årets

Avtalen om de estlandssvenska föreningarnas medlemsrabatter 2013 på Tallink Silja Lines färjor och
DFDS färja på linjen Kapellskär-Paldiski är nu klara.
Tallink Silja Line
Avtalet innebär en förlängning av det nuvarande avtalet. I korthet innebär det att vi får 30 procent rabatt på
hyttpriset under hela året på rederiets samtliga linjer
över Östersjön. På fordonspriset får vi 10 procent rabatt. Rabatterna gäller vid reguljära resor och kryssningar (ej vid specialkryssningar vid till exempel jul
och nyår).
Ring 08-22 66 60 för biljettbokning och ange avtalsnumret 4799.
I vissa fall kan det bli billigare att utnyttja Club
One-rabatter eller andra förmånserbjudanden än med
medlemsrabatten. Fråga vid bokning om det billigaste
alternativet. Observera att det inte går att kombinera
medlemsrabatten med Club One-rabatt.
DFDS
Vi kommer även 2013 att få rabatterade priser på DFDS
färja på linjen Kapellskär-Paldiski. Priserna och annan information kan hämtas på Hembygdsföreningens
hemsida under ”Medlemssidor”.

Vinterfest

Lördagen den 9 februari 2013, kl. 12-16 på
Restaurang Ester, Eesti Maja, Wallingatan 34
(T-bana Hötorget eller T-Centralen, eller buss
53 från Centralen).
Med mingel och traditionell estnisk mat.
Öl och vin finns till självkostnadspris.
Pris för mat: 120 kr. Barn t o m 12 år gratis.
För barnen finns rit- och filmhörna och fiskdamm.
Bindande anmälan görs senast den 1 februari
genom inbetalning till föreningens PlusGiro
55 68 81 - 1
Detaljerad information finns från den 20/1 på
www.rnhf.se och föreningens Facebook-sida.

Varmt välkomna
önskar Styrelsen!
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De nya släktingarna
Ingegerd Lindström

Historien om min man Bengts nya släktingar, eller rättare sagt nyupptäckta släktingar, börjar nog redan 1992.
När vi första gången kom till Höbring träffade vi Alfred
Adelman som blivit kvar i byn under hela ockupationen. Han berättade då att en kvinna, som han trodde var
från Keila, hade sökt upp honom några år tidigare och
frågat efter Anders Lindströms grav. Alfred kom inte
ihåg vad kvinnan hette eller något annat som kunde ge
en ledtråd till vem hon var. Men eftersom Anders Lindström var farbror till Bengts pappa så drog vi den slutsatsen att om hon var intresserad av honom så borde
det vara en släkting. Bengt hade tills dess alltid trott
att det inte fanns några släktingar kvar i Estland. Han
var övertygad om att alla hade flytt till Sverige förutom
en morbror som han visste blev tvångsmobiliserad och
försvann i Ryssland. Men naturligtvis hade vi inte räknat med att det fanns fler grenar på släktträdet än bara
det rakt nedstigande ledet.
Under åren som gick funderade vi hur vi skulle kunna leta upp denna kvinna. Men utan hennes namn så
var det en omöjlighet. Flera år senare kom Alfred plötsligt på ett namn på kvinnan. Ella skulle hon ha hetat.
Då började vi söka i telefonkataloger men ingen Ella
Lindström fanns att hitta. Tiden gick och vi byggde huset och var alltför upptagna av det för att ge oss ut och
forska.
En dag träffade vi en annan granne som hette Piberman. Han bodde på Prosta och varför vi fick för oss att
fråga honom vet jag inte, det var ju ganska långsökt.
Han skakade på huvudet och sa att han inte visste, men
han skulle fråga sin fru för hon kom från Keilatrakten.
Men sommaren var slut och inte förrän nästa sommar
träffade vi honom igen. Jodå, han hade frågat frugan
och hon visste vem Ella Lindström var. Ellas och hennes mamma var syskon! Men tyvärr hade Ella dött året
innan. Då stod vi där igen med alla spår borta. Vi fick
ett foto av Ella i alla fall men fru Piberman visste inte
om hon hade varit gift eller inte så vi kom inte vidare
där.
Ytterligare år gick förbi och vi hade nästan slutat
fundera på om vi skulle kunna hitta någon mer släkting
efter denna Ella då det damp ner ett mejl från Jörgen
Hedman. Egentligen hade han skickat mejlet till Göte
Brunberg men han vidarebefordrade det till oss. Jörgen
höll på att forska om Rågöarna till en bok han skulle
skriva och hamnade då även i trakten runt Paldiski. Han
hade hittat en Kristian Lindström, född i Höbring, som
flyttat till den lilla byn Laoküla. När vi fick det mejlet
tändes hoppet igen att hitta släktingar. Bengt började
leta på internet efter denne Kristian och mycket riktigt,
där hittade han honom i Madise församling. Han hade
tydligen flyttat ut från Kokkas och tagit arbete hos Ja-

Bengt Lindström, till höger, i samspråk med nyfunna
släktingarna.
Foto: Ingegerd Lindström

kob Reinfeld i Laoküla. Denne man hade bara döttrar,
en av dem var Kadrina som sedermera gifte sig med
Kristian.
Nu började vi fundera runt denna Kristian och hur
vi skulle hitta några barn till honom. Vi gjorde kanske
inte några stora ansträngningar, det var som att när vi
väl visste att det fanns släkt kvar så blev vi lite handlingsförlamade och visste inte hur vi skulle gå vidare.
Men Bengt kunde naturligtvis inte släppa detta och
förra året, efter det att jag hade åkt hem till Sverige
igen, tog han motorcykeln och åkte till Laoküla. Där
började han fråga varje person han såg om de visste
någon som hette Lindström i byn. I början var det bara
nekande svar, folk skakade på huvudet vid hans fråga.
Konstigt egentligen, eftersom byn verkligen var liten
och alla borde känna alla. Men de kanske blev osäkra
på vad denna utländska främling ville. Dessutom kanske de inte kunde prata engelska, och tyckte det var
bäst att snabbt avsluta samtalet genom att förneka kännedom om någon Lindström. Vad vet jag, det kan ju
finnas många orsaker. Men sedan kom han till en gård
där det var kalas. Man hade dukat upp ett bord med
kaffe, tårta och rökt flundra ute på gården och det var
ganska många personer där. Där klev han in och ställde
samma fråga. I sällskapet fanns ett par ungdomar som
kunde bra engelska och som fungerade som tolkar. Då
gick det bättre; visst fanns det en familj som hette Lindström i byn! De beskrev vägen till dem och Bengt for
iväg men hamnade helt fel så han for tillbaka till kalaset. Under tiden som någon gick in för att ringa till
Lindströms så fick han kaffe och rökt flundra. Han blev
väl omhändertagen av den helt främmande familjen
medan de väntade på att herr och fru Lindström skulle
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dyka upp. Efter ett tag så kom de och deras förvåning
var enorm. Som fru Irme berättade senare: ”Jag har
aldrig blivit så förvånad i hela mitt liv! Vi hade ingen
aning om att vi hade släktingar i Sverige. Här kommer
det ett telefonsamtal som säger att en svensk man på
motorcykel letar efter oss. Vi trodde inte det var sant.”
Men det var sant och de blev både glada och rörda
när Bengt presenterade sig och berättade lite kort om
släktskapet. Särskilt frun blev så till sig att hon ville
ringa efter deras dotter som bodde i Tallinn för att hon
skulle komma och tolka. Men då det redan var sent på
dagen så avstyrde Bengt det med att säga att vi skulle
ses nästa sommar istället på Kokkas.
När julen kom blev vi något förvånade när vi fick
ett paket från Estland. Det var våra nya släktingar som
skickat oss julklappar! Hemstickade sockor och vantar
bland annat. De hade helt accepterat oss som släkt, vilket värmde.

Nu skulle det bli av att träffa dem hos oss på Kokkas. En vacker lördag i augusti kom så herr och fru
Lindström från Laoküla. Med sig hade de dottern Kers
ti från Tallinn. Dottern talade engelska och fick tolka
ibland. Jag klarade mig ganska bra med min estniska
men ibland blev frun så ivrig att jag inte hängde med.
De hade med sig flera bilder på familjen och släktingar
och de pratade om släktingar med deras namn så till sist
snurrade det runt i huvudet och man visste inte vem de
talade om. Men det stod klart att de också hade en son,
som även han bodde och arbetade i Tallinn. Sedan var
det en massa andra släktingar som enligt dem var såå
nyfikna på oss och hade velat följa med till oss. Men
det bestämdes att nästa sommar ska det bli släktträff i
Laoküla så då antar jag att vi får träffa fler av Bengts
släktingar. Det ser vi fram emot och det känns väldigt
bra att veta att det finns släkt kvar i Estland. Förhoppningsvis får vi veta mer om dem alla nästa sommar.

Västra Kustens Skogsägare
Bengt Brunberg

Västra Kustens Skogsägare samarbetar med den estniska skogsägareföreningen Läänemaa Metsaühistu
(LM). I detta samarbete ingår bl a att arrangera så att
medlemmarna får möjlighet att sälja avverkningsrätter
på sina fastigheter utan att problem uppstår med betalning, skogslagstiftning etcetera.
Auktion genomförd på Ormsö
Efter vårens misslyckade försök att auktionera ut avverkningsrätter på Ormsö gjorde LM i samarbete med
statsskogsbruket (RMK) ett nytt försök under oktober.
Denna gång organiserades inte auktionen på plats på
Ormsö, utan annonserades ut med alla skogliga uppgifter via skogsägarrörelsens hemsida. Det var två företag
som skriftligt bjöd på avverkningsrätterna, totalt cirka
6 500 m3 varav drygt 900 m3 på statens mark. Det högsta budet har accepterats av LM och RMK.
De elva skogsägarna på Ormsö, som hade anmält
intresse och hade aktuell skogsbruksplan, får tre månader på sig att bestämma sig för försäljning när kontraktsförslaget kommit. Köparen måste nämligen skriva enskilda avtal med varje säljande skogsägare för att
det ska bli någon avverkning. Betalningen sker sedan i
förskott grundat på virkesvolymen i skogsbruksplanen
och de mätningar som LM gjort i skogen. Från VKS
bedömer vi att det är mycket positivt att auktionen har
gått att genomföra med bra resultat, eftersom det medför extra praktiska svårigheter att ordna med transporter
av maskiner, personal och virke till och från ön. Priset
blir något lägre än på fastlandet på grund av dessa svårigheter, men är också rimligt eftersom kostnaderna är
högre. När kontrakten signerats har köparen maximalt
två år på sig att genomföra avverkningen.

Försäljning av avverkningsrätter på fastlandet
Den kommande säsongens försäljning av avverkningsrätter i Rickul/Nuckö-området är ännu inte färdigplanerad. De avverkningar som kontrakterades med Stora
Enso Eesti förra året kommer i stället, om vädret tillåter,
att genomföras denna säsong med dem som köpare. Vi
försöker nu också utreda om andra medlemmar som anmält intresse kan få direkt hjälp med avverkningen från
LM, eftersom skogsägarrörelsen skaffat kapacitet för en
del avverkning. Vi återkommer till medlemmarna med
besked om detta när vi vet mer.
Medlemsträff om skogsbruksplan och skatter
Vi planerade under hösten för en träff om hur man läser
en skogsbruksplan och hur man deklarerar för inkomster
från virkesförsäljning. Dessvärre visade det sig att de tänkta föreläsarna inte hade möjlighet att medverka, så träffen
planeras nu i stället till början av nästa år med andra föreläsare. LM hjälper till med inkomstredovisning till skattemyndigheterna i Estland vid försäljning av avverkningsrätter. Men man måste förstås också deklarera sin inkomst
och redovisa skäliga avdrag, så det finns vissa blanketter
och rutiner man måste känna till. Vi hoppas kunna bidra till
att man inte känner osäkerhet kring detta.
Som vanligt rekommenderar vi alla skogsägare att
skaffa en skogsbruksplan och se över vad som kan behöva göras i skogen. Det är faktiskt intressant och kan normalt bli lönsamt. Vi ses förhoppningsvis vid den kommande träffen om hur man tolkar sin skogsbruksplan.
Du kontaktar oss enklast genom att skicka ett mejl
till info@vastrakustensskogsagare.se. På hemsidan
www.vastrakustensskogsagare.se hittar du mer information och telefonnummer till oss.
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Julklappstips

Köp föreningens böcker!

”Ges nae...”

Höbring

En bok med teckningar
och text av Elna Lindbom. En trevlig bok att
ge bort i julklapp. Texten
till de tecknade bilderna
är på dialekt men för den
som inte förstår den estlandssvenska dialekten
finns en översättning i
slutet av boken.
Pris 130:-

Byn på den höga brinken.
Historik, gårdar och släkter fram till överflyttningen
till Sverige 1943. Av Carl
Blees. Sammanställning
med kompletterande ritningar och bilder gjord av
Lennart Stahl och Gunnar Blomberg. 55 sidor.
Ill. Tryckt 1999. Pris 80:-

Gambyn

Guldstrand

En estlandssvensk by
1640-1944. Historik och
minnen sammanställda
av Alrik Boman. 53 sidor
plus bilagor. Ill. Tryckt
1997. Nytryck 2004.
Pris 125:-

Prästn e vargskall

Mats Ekmans (”ÄtsveMats”) samlade dikter
med teckningar av Elmar Blomberg. 181 sidor.
Andra upplagan 2011.
CD med dikter insjungna
av Ingeborg Gineman,
Inga Ekman och Hjalmar
Stenberg ingår.
Pris 175:-

Så levde vi i Rickul/
Nuckö

Sven Danells ömsinta
och humoristiska berättelse om hans tid som ung
präst i Estlands svenskbygder på 1930-talet. 250
sidor. Ill. Femte upplagan
2004. Pris 150:-

Historisk bakgrund, livsföring och traditioner
nedtecknade av Manfred
Hamberg. Boken skildrar
livet fram till 1944. 50 sidor. Ill. Tryckt 1997. Nytryck 2002. Pris: 60:-

”DE SISTA ESTLANDSSVENSKARNA”

Maria Carlsons film ”De sista estlandssvenskarna” har visats
ett flertal gånger på Sveriges Television. Nu finns den att köpa
som DVD.
I filmen, som är 40 minuter lång, medverkar Alfred Adelman,
Ida Carlson f Tegelberg, Ingvald Dyrberg, Sylvia Dyrberg Talback, Jorma Friberg, Alar Schönberg och Bertil Viberg.
Pris 150:-

Minnen i ljus
och mörker

Estlandssvenskar
från
Rickul/Nuckö berättar.
Personliga
berättelser
som omfattar tidsperioden från 1860 och fram
till överflyttningen 1944
samt även händelser från
tiden i Sverige. 271 sidor.
Ill. Tryckt 1999.
Nytryck 2003. Pris 150:-

Minnen i ljus
och mörker - del 2

Rickul/Nucköbor berättar
om vardagslivet hemma
i Estland, livet i krigstid
och flykten till Sverige.
Berättelser även om den
första tiden i Sverige och
om återseendet med det
gamla hemlandet efter
att Estland åter blivit fritt.
En emigrantberättelse ingår också. 275 sidor. Ill.
Tryckt 2002. Pris 150:-

Beställ med e-post till
order@rnhf.se
Kostnad för porto och
emballage tillkommer.
Kan även, efter överenskommelse, avhämtas på
Roslagsgatan 57.

En alldeles utmärkt julklapp
att ge till släktingar och vänner!
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