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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

vice ordförande Elna Siimberg, ledamöterna Neeme
Kari, Kai Tennisberg och Raul Targamaa. Därefter
skedde valet av kulturrådets ordförande och med stor
majoritet valdes Ülo Kalm till posten. Ingegerd Lindström, valdes till kulturrådets vice ordförande. Vi hade
också besök av Sveriges nya ambassadör i Tallinn,
Anders Ljunggren, som uttryckte ett stort engagemang
för kulturrådets arbete och lovade samarbete. Mer information kommer i kommande nummer av Medlemsbladet.
Kommunalval
Som ni kan läsa om på sidan 4 var det kommunalval i
Nuckö den 20 oktober. Segrare blev valförbundet ”Vårt
förenade Nuckö”. Den 11 november höll den nya kommunfullmäktige sitt andra möte och där beslutade man
om att utannonsera tjänsten som kommundirektör. Annika Kapp kommer inte att söka tjänsten en period till
och vi kommer alltså att få en ny kommundirektör att
samarbeta med. Det har varit ett mycket gott samarbete mellan Annika och vår förening så jag tycker det
är synd att hon inte stannar, men respekterar att hon har
sina skäl till att avsluta sin tjänst. Vi tackar Annika för
hennes engagemang för estlandssvenskarna och i vår
förening! Tack för gott samarbete!
Mats Ekmans fond
För ett antal år sedan instiftade styrelsen en fond till
bygdeskalden Mats Ekmans minne. Vi har delat ut stipendier två gånger ur fonden och nästa år är det dags
igen. Vet du någon som är värd en uppmuntran för
sitt arbete med att föra ut eller bibehålla det estlandssvenska kulturarvet, hör av dig till oss! Vi vill också
uppmuntra medlemmarna till att skänka mer pengar till
fonden. Se sidan 11.
Insamlingar 2014
Under 2014 vill vi samla in pengar till hjälpbehövande
i Nuckö kommun. Vi kommer nu till jul att dela ut 3 375
euro (cirka 30 000 kronor) till 45 personer boende i
Nuckö kommun och som har stora behov av hjälp. Majoriteten är yngre och medelålders personer med olika
handikapp och jag vet att vårt bidrag kommer till nytta
och glädje för dem som får det. Skänk gärna en slant
till detta ändamål!
Den andra insamlingen blir till Mats Ekmans fond.
Vi behöver lite mer pengar där
för att kunna uppmuntra personer som gjort mycket för
estlandssvenskarnas kultur.
Till sist vill jag och styrelsen önska alla medlemmar en
riktigt God jul och ett Gott
nytt år!

Kära vänner!
Snart har ännu ett år gått och vi kan se tillbaka på både
trevliga och mindre trevliga minnen från 2013. Men de
mindre trevliga, som stölden av kyrkoföremålen, får vi
lägga bakom oss och nu ser vi fram emot 2014.
År 2014 är ett minnesår, då det är 70 år sedan estlandssvenskarna flydde landet och kom till sitt nya
hemland Sverige. Jag kan nog inte i min vildaste fantasi föreställa mig hur svårt det måste ha varit att lämna
sitt hem, sina djur och allt man i stort sett ägde. De som
flydde i mindre båtar kunde ju inte ta med många ägodelar och inte heller de som följde med Juhan på dess
färd var tillåtna att ta med så mycket. En del fick lämna
sina ägodelar på kajen och kom till Sverige bara i det
de hade på sig när de flydde.
Man kunde ha hoppats på att det var sista gången
människor behövde fly från sina hem på grund av krig
men runt om i världen upprepas idag samma mönster
om och om igen. Tusentals människor tvingas fly undan krig och lämna allt bakom sig. Hoppet om en värld
utan krig kanske är helt otänkbar, det verkar som om de
aldrig tar slut. Men till skillnad från många av dagens
flyktingar har estlandssvenskarna smält in i det svenska
samhället och accepterats utan vidare. Visst fanns det
säkert de som tittade snett även på estlandssvenskarna
men i stort sett togs de emot väl. En stor fördel var
naturligtvis att de redan hade det svenska språket, det
underlättade ju oerhört för dem att få arbete.
Under nästa år kommer SOV och hembygdsföreningarna tillsammans att ha olika aktiviteter till minne
av flykten 1944. Hur och var dessa aktiviteter kommer
att äga rum är inte klart ännu men det kommer att finnas information på vår hemsida, på SOV:s hemsida och
även i Kustbon och Medlemsbladet.
Om du vill dela med dig av dina egna minnen från
flykten så tar vi gärna emot dem till kommande nummer av tidningen. Som ni kan läsa på sidan 10 berättar
Birgit Brunberg om sina minnen. Tack för att ni delar
med er!
Kulturrådet
I oktober var det val till Kulturrådet i Estland för de
kommande tre åren. Föreningen hade nominerat tre kandidater: Ingegerd Lindström, Raul Targamaa och Benny
Vesterby. Alla tre kom med i rådet och vi ser fram emot
att få arbeta med de estlandssvenska frågorna.
Det första mötet hölls i Tallinn den 27 november.
Mötet öppnades av Kulturministeriets vicekansler Anne-Ly Reimaa som hälsade alla välkomna och talade
om vikten av kulturrådet och dess arbete. Hon önskade
det nya kulturrådet lycka till. Därefter skedde valet av
ny styrelse till rådet. Till ordförande valdes Jana Stahl,
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Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg

I Estland hålls vart fjärde år val till kommun- och stadsfullmäktige. Vid det förra valet 2009 i Nuckö kommun fick ett valförbund, Parem Noarootsi (”Ett bättre
Nuckö”), majoritet med fem fullmäktigeposter av nio.
Därmed bröts den politiska stabilitet som tidigare hade
rått i kommunen. Oavsett vilka som satt vid makten i
fullmäktige hade man valt Ülo Kalm till kommundirektör. Parem Noarootsi deklarerade genast att det var uteslutet att Kalm skulle få förnyat förtroende. Tjänsten
utlystes och som ny kommundirektör anställdes Aivar
Kroon. Han avgick efter lite mer än ett år och ersattes
av Annika Kapp.
I årets kommunalval den 20 oktober ställde inte Parem Noarootsi upp. Istället deltog två nya valförbund,
Meie Ühine Noarootsi (”Vårt förenade Nuckö”) och
Koduvald Noarootsi (”Hemkommunen Nuckö”). De
ställdes mot rikspartierna Eesti Keskerakond (”Estniska centerpartiet”) och Eesti Reformierakond (”Estniska
reformpartiet”) och en ensamkandidat.
I valet deltog 439 av 748 röstberättigade. Det innebar ett valdeltagande av nära 59 procent, en procent högre än räknat för hela Estland.
Resultatet blev att Meie Ühine Noarootsi fick fem
mandat, och därmed majoritet, Koduvald Noarootsi två
och Eesti Keskerakond två mandat.
För Meie Ühine Noarootsi valdes Danguole Tam-

berg (33 röster), Silver Schönberg (31), Aivo Hirmo
(29), Margus Laidmets (29) och Margus Kask (22), för
Koduvald Noarootsi Toomas Tammeorg (31) och Mart
Vahtel (29) och för Eesti Keskerakond Vladimir Belovas (35) och Üllar Neemrand (27). Aivo Hirmo lämnade senare sin post och ersattes med Kaili Leht.
Vid kommunfullmäktiges konstituerande möte den
29 oktober valdes Danguole Tamberg, som arbetar som
föreståndare för fritidscentrumet i Sutlep, till ordförande med sju röster för och två emot. Till vice ordförande
valdes Üllar Neemrand.
Vid mötet lämnade också kommundirektören Annika Kapp, som den sittande kommunstyrelsens ordförande, in styrelsens begäran om entledigande.
Vid sitt nästa möte den 11 november beslutade
kommunfullmäktige att utlysa tjänsten som kommundirektör. Vice ordföranden Üllar Neemrand, som satt i
valkommissionen, beskrev i Lääne Elu vem man ville
ha på posten: ”En ekonomiskt tänkande person med erfarenhet. Varifrån personen kommer spelar ingen roll,
det viktigaste är handlingskraft. Det vore fint om det
blir en nucköbo”.
Valet av kommundirektör var inte klart när Medlemsbladet lämnades till tryckning. Den nya kommundirektören kommer därför att presenteras på Hembygdsföreningens hemsida.

Medlemmarna i Nuckö kommunfullmäktige, från vänster Danguole Tamberg (ordförande), Üllar Neemrand (vice
ordförande), Margus Kask, Toomas Tammeorg, Mart Vahtel, Vladimir Belovas, Margus Laidmets, Silver Schönberg
och Aivo Hirmo (senare ersatt med Kaili Leht).

4

Aibolands museum 2013
Ülo Kalm

Den soliga sommaren blev omärkligt höst och på de
gångvägen samt planera för en möjlig gångväg och
kvarvarande flyttfåglarnas sång märks att vintern närbyta tomtyta med staden mot motsvarande yta. Demar sig.
taljplaneringen sammanställs av Argepo OÜ. Jag hopDen sammanfattande historien om det gångna året
pas att detaljplaneringen blir klar 2014 och att därefter
skriver jag i år i det nyrenoverade, behagligt varmare
få börja med att projektera ett nytt båthus. I det nya
kontoret, där renoveringen har lämnat efter sig en doft
båthuset är planerat att på första våningen lägga daav nymålat.
mernas hantverksrum samt ett sommarkafé och mänRunö museum har de senaste två åren varit en filial
nens båthus. Hela andra våningen är planerad som
till Aibolands museum. Varje år försöker vi att från vår
konferens- och utställningslokal. Detaljplaneringen är
sida förvalta Korsgården bra. Runöbon Thomas Dreijer
möjlig att göra tack vare Svenska Odlingens Vänners
skänkte Korsgården till estniska staten den 28 oktober
donation på 4 669 euro till Aibolands museum.
2008 och gården är i dag en del av Runö museum.
Museisäsongen fortsätter
Den 12 november skrev jag under en akt för KorsgårDen aktiva besöksperioden i höst är passerad, men mudens stora ladas nya halmtak
seipersonalens arbete tar inte
som nu är klart. Arbetet blev
slut. Pärnu museum öppnar
gjort tack vare Kulturmiden 1 december en utställnisteriets bidrag som var på
ning med temat minoriteter,
7 513 euro. Aibolands musetillsammans med sina samums egna kapital var 2 750
arbetspartner. Utställningen
euro och för den summan
fortsätter mars månad ut.
färdigställdes i september ett
Aibolands museum ställer ut
nytt trähus för brunnen.
ett estlandssvenskt traditioRunö museum tjänade i år
nellt rum från en gård, som i
2 500 euro, som jag använde
första hand presenterar Runö
till inköp av en traktorgräs- Korsgårdens lada har fått nytt halmtak.
och Rågöarna.
Foto: Andre Nõu
klippare med kärra och som
Glädjande är Svenska
skickades till Runö. Traktorn är ett tack till Runö musekulturfonden i Finlands beslut att bekosta ett praktiums ledare Andre Nõu som har gjort ett bra arbete.
kantstipendium för nästa år. I januari börjar praktikanNytt båthus
ten Hanna Strandberg, som får som uppgift att hjälpa
I höst börjar Hapsals stadsstyrelse att behandla musetill att färdigställa museets grundutställning för våren.
ets ansökan om detaljplanering av Sadama 32. DetaljUtställningen öppnas den 8 maj 2014.
planeringens syfte är att få byggnadslov till den nödFrån året som gått minns man många intressanta
vändiga rekonstruktionen av det nuvarande båthuset
evenemang, lyckosamma framgångar och spännande
och att besluta om de arkitektoniska förutsättningarna
möten.
för huset. I detaljplanen ingår vidare tomtens förutTusen tack till er alla som har medverkat, stöttat och
sättning för nödvändiga tekniska nät, grönområdets
besökt museet!
struktur, vatten och avlopp samt ändring av tomtgränGod jul och många trevliga nya möten under året
ser; att räkna ut hur många som kan tänkas använda
2014!

Nyrenoverat och fräscht kontorshus.

Foto: Ülo Kalm

Nytt trähus vid Korsgårdens brunn.
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

tros komma att påverka levnadsstandard, internationell
konkurrenskraft och internationalisering.
Några av grundvalarna är fortsatt öppenhet, liberal
investeringspolitik för företag oavsett ursprungsland,
satsning på innovation, minimal byråkrati och bred tilllämpning av olika e-lösningar. Även ett positivt klimat
för nyföretagande, inte minst genom att stötta unga,
förutses. Samarbete mellan de offentliga och privata
sektorerna kommer att stöttas och stora satsningar på
infrastruktur kommer att göras. Inom det senare sätter
man stort hopp till Rail Baltic, en snabbtågförbindelse
genom Baltikum och Polen till Tyskland.
OECD: Estland måste reformera
Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD
säger att nyckeln till framgång för ett litet land med
öppen ekonomi som Estland ligger i att man ständigt
måste ligga på framkant vad gäller reformer. Det gäller
inom alla samhällsområden genom att ständigt se över
varje sektor och reformera. Reformer måste bli en livsstil som måste omfatta alla.
NATO övar
NATO genomförde i november en militärövning i Baltikum och Polen med samlingsnamnet Steadfast Jazz,
där man simulerade hjälp till Estland i samband med
anfall. Syftet var att testa NATO:s beredskap bland
insatsstyrkorna, det så kallade NATO Response Force.
Sammanlagt 6 000 man deltog, fördelade på land-,
sjö- och luftstridskrafter. Något tidigare genomförde
Ryssland operationen Zapad med närmare 45 000 deltagare. Ants Laaneots, tidigare ÖB i Estland, säger att
det finns all anledning att betrakta den ryska övningen med allvar. Det var enligt honom en stormanöver
för att öva konventionellt anfallskrig samt en politisk
markering gentemot de baltiska staterna och Polen, i
vilken Ryssland vill ta sig an rollen som världspolis i
takt med att USA:s inflytande minskar i Europa. Från
NATO gjordes gällande att de baltiska länderna är allierade och fullvärdiga medlemmar som åtnjuter fullt
stöd.
Musikframgångar i USA
Estlands Statliga Symfoniorkester (ERSO) och Estlands Filharmoniska Kammarkör skördade framgångar under två mer eller mindre parallella turnéer i
USA i november. ERSO gav 15 konserter på väst- och
östkusten, Kammarkören framträdde på färre platser
på östkusten. Mest uppmärksamhet fick man genom
ett gemensamt uppträdandet på New York Filharmonikernas hemmaplan Lincoln Center i New York. På
programmet stod bland annat verk av de estniska mästarna Arvo Pärt och Veljo Tormis som dirigerades av
maestro Neeme Järvi.

Lokalval
Lokalval till Estlands 215 kommuner hölls i oktober.
Den stora segraren i Tallinn blev Centerpartiet med
dess karismatiska och populistiska ledare Edgar Savisaar. Centerpartiet fick fortsatt majoritet i stadsfullmäktige med 52,6 procent av rösterna och 46 av 79 platser
i stadsfullmäktige. Savisaar för en uttalat ryssvänlig
politik. Av Tallinns invånare utgörs cirka 45 procent av
icke-ester och dessa gick man ur huse. Bland ester ligger stödet för Savisaar på drygt 12 procent. På andra
plats i Tallinn kom det högerinriktade Fosterlandspartiet IRL. På riksbasis fick Centerpartiet 31,9 procent
(31,5 år 2009) Fosterlandspartiet 17,2 (13,9), Reformpartiet 13,7 (16,7) och Socialdemokraterna 12,5 procent (7,5).
Förutom de etablerade partierna var lokala valförbund framgångsrika runt om i landet.
Estlands befolkning en miljon år 2050
Utvandring utgör enligt estniska demografer det största
samhällsproblemet för Estland. De senaste åren har cirka 10 000 personer utvandrat per år och 6 000 invandrat. Enligt demografer är det enkelt att prognostisera
födelse- och dödsstal, däremot är det svårt att förutspå
in- och utvandring.
Förhållandevis fler icke-ester än ester lämnar landet. Detta har inneburit att esternas relativa andel av
befolkningen ökat från drygt 60 procent till cirka 70
procent under de senaste tjugo åren. De flesta utvandrar
av ekonomiska skäl. De som åker utomlands för studier
återkommer oftast enligt senaste statistik.
Unga ryssar trivs ej
Enligt en undersökning, som genomförts av Tallinns
universitet, är unga ryska gymnasister skeptiska till undervisning på estniska och känner därför utanförskap.
Många vill lämna Estland efter fullbordad utbildning.
Numera bedrivs 60 procent av undervisningen på estniska vid de ryska skolor som finansieras av stat eller
kommun.
Betala via telefon
Mobilföretaget EMT, banker och Tallinns Varuhus
(Tallinna Kaubamaja) genomför ett pilottest med 150
personer för att utveckla betalning via en mobilapplikation. Detta innebär att man placerar sin mobil vid en
terminal och betalningen genomförs. Om allt faller väl
ut kommer systemet att tillämpas om ett par år.
Näringslivsstrategi till år 2020
Regeringen i Estland godkände i oktober dokumentet
”Ekonomisk tillväxtstrategi för åren 2014-2020”. Stora
satsningar kommer att göras inom innovations- och
näringslivspolitik, vilket i sin tur på ett avgörande sätt
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Rickulgruppen och dess verksamhet
Göte Brunberg

Sommaren 1989 blev det för första gången möjligt att
anordna en gruppresa till hembygden för forna Rickul/
Nucköbor. Det var kärt för dem att få återse sin gamla
hembygd, men det blandades med vemod över hur allt
hade förändrats. Speciellt gällde detta Rosleps kapell,
bygdens tidigare religiösa samlingspunkt. Kapellet var
nu en ruin: endast långväggarna och den östra gaveln
och en del av taket mot denna fanns kvar. Tornet hade
rasat och dragit med sig en stor del av muren på den
västra gaveln.
Rickulgruppen bildas
Med syfte att rusta upp kapellruinen och utföra andra
större arbeten på kyrkogården bildades 1989 en arbetsgrupp i Sverige, Rickulgruppen. Vid ett konstituerande
möte den 12 september valdes en styrelse med Ingvald
Dyrberg som ordförande och som övriga medlemmar
Inger Nemeth, Einar Westerby och Erling Schönberg. I
praktiken var det ett tiotal personer som var engagerade
i gruppens arbete med Ingvald Dyrberg som eldsjäl och
drivande kraft.
Rickulgruppen gjorde ett upprop till en insamling i
Kustbon nr 4 1989. Man nämnde fem delprojekt:
• Restaurering av kapellruinen.
• Restaurering och kartläggning av kyrkogården.
• Upprustning av det forna bårhuset till ett minneskapell.
• Uppförande av en klockstapel.
• Uppförande av en minnessten för bygdeskalden
Mats Ekman.
Senare tillkom uppförandet av en minnessten för de
rickulbor som hade blivit mobiliserade och deporterade
1941.
Insamlingen fick ett stort gensvar: under åren 19891991 flöt det in cirka 120 000 kr från privatpersoner.
Till detta kan läggas cirka 31 000 kr från träffar och
utställningar som gruppen anordnade.
De som främst blev engagerade i arbetena på plat-

sen var söner till svenskar som hade blivit kvar i Estland efter kriget: Sven Kuinberg, Arne Tennisberg och
bröderna Henn och Igar Klippberg.
Konservering av kapellruinen
Det mest angelägna och kostsamma delprojektet var
att konservera kapellruinen mot fortsatt förfall. Som
framgår av fotot från 1989 var kapellruinens väggar i
mycket dåligt skick. Putsen hade i stort sett ramlat bort,
vilket gjorde att regnvatten kunde tränga in i murbruket
mellan stenarna. När vattnet frös vittrade murbruket. På
bilden kan man också se att på väggarnas överkanter,
som tidigare hade legat skyddade av taket, hade stenar
lossnat och ramlat bort.
Konserveringsarbetet var så omfattande att det endast kunde utföras av ett företag. Sven Kuinberg var
anställd på det kolchosägda byggföretaget Harju KEK.
Han lyckades få företaget intresserat av att åta sig arbetet. Vid ett möte i februari 1990 på Sture Koinbergs
landskapsarkitektkontor i Stockholm med ledningen
för Harju KEK skrevs ett kontrakt mellan Rickulgruppen och företaget. Priset blev 30 000 kr, något som båda
parter hade all anledning att vara nöjda med. Rickulgruppen fick arbetet utfört till ett billigt pris och Harju
KEK fick västvaluta.
Konserveringsarbetet utfördes under våren och försommaren 1990. Väggarna byggdes på till ursprunglig
höjd och skyddades från regn ovanifrån genom att de
täcktes med betongplattor. Ny puts lades på väggarnas
sidor. Man lade också ny plåt på den del av taket som
fanns kvar vid vid kapellets östra gavel och gjorde en
inre gavel av trä. Takplåten målades senare, 1992.
Av beloppet 30 000 kr till Harju KEK betalades en
del, cirka 9 000 kr, genom inköp av verktyg i Sverige. I
tillägg till detta betalade Rickulgruppen 150 kr var till
de 10 arbetare som hade deltagit i arbetet.
I Harju KEK:s arbete ingick inte att avlägsna rasmassor och bråte. Rasmassorna från tornet transporte-

Kapellruinen 1989 och 1990.

7

Foton: Sture Koinberg

rades utan kostnad bort av ett lokalt skogsföretag för
att användas vid vägbyggen. Arbetet med att rensa upp
inne i ruinen utfördes av 14 frivilliga personer. De gjorde tillsammans 19 arbetsdagar och fick 150 kr för en
arbetsdag och 250 kr för två.
Totalkostnaden för konserveringen blev 34 100 kr.
Betalningen gjordes med kontanter i kuvert som några
av deltagarna i en gruppresa vid midsommaren 1990
tog med sig till Estland.
Man kan utan tvekan konstatera att om konserveringsarbetet inte hade blivit utfört så hade det inte funnits några murar kvar att använda vid återuppbyggnaden av kapellet 2006.
Minneskapell
Det gamla bårhuset på kyrkogården, som var i ett dåligt skick, byggdes 1990 om till ett enkelt minneskapell
för 10-15 personer. Ett fönster togs upp i norra gaveln,
dörren byttes ut och väggarna putsades och målades inoch utvändigt. Ett nytt tak med eternitskivor lades på.
Det byttes 1992 till tegeltak.
Byggmästare var Igar Klippberg. Kostnaden blev
10 000 kr.
Minnessten över Mats Ekman
För minnesstenen över bygdeskalden Mats Ekman,
”Ätsve-Mats”, diskuterades ett antal olika utföranden
med den estniske bildhuggaren Tõnis Jõeleht. Till slut

Bårhuset 1987.

Minneskapellet byggs 1990.

valdes ett alternativ med två stenar med texten till den
första versen av Ekmans dikt ”Båndomstien” på den
högra. Placeringen blev i närheten av kapellruinens
norra vägg. Kostnaden blev 5 500 kr.
Minneskapellet och minnesstenen invigdes vid en
ceremoni på kyrkogården den 22 juni 1990.
Kartläggning av gravar
Under sovjettiden hade den norra delen av kyrkogården
använts för begravningar och den var därför relativt
välskött. Den gamla, södra delen, hade däremot vuxit
igen, något som tydligt framgår av fotot av bårhuset
1987. När Samfundet för Estlandssvensk Kultur SESK
bildades i Estland 1988 såg man som en av sina arbetsuppgifter att röja upp på kyrkogården. Man anordnade
talkoarbeten, i vilka deltog grupper om 15-20 personer
från bland annat Tallinn, Rakvere och Hapsal.
Vid en tvåveckorsresa i april/maj 1990 kartlade Ingvald Dyrberg och Hjalmar Stenberg gravarna på kyrkogården. De försökte, så gott som det var möjligt, att läsa
och anteckna texterna på gravstenarna och järnkorsen.
Arbetet försvårades av att metallplåtarna på många av
korsen var stulna. Det var också många järnkors som
låg lösa på marken. Där det inte fanns något kors, men
det syntes att det hade funnits en grav, markerades detta
genom att en metallstav slogs ner i jorden.
Stenar, kors och gravmarkeringar märktes med numrerade metallplattor som limmades fast. Ingvald gjorde
senare en karta över kyrkogården med en förteckning
över gravarna.
Kostnaden för resan blev cirka 4 000 kr.
Klockstapel
Vid ruinens nordvästra hörn restes 1992 en fristående
klockstapel, ritad av Ingvald Dyrberg och tillverkad av
Igar och Henn Klippberg. Klockan, med en vikt av 60
kg, göts av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.
Klockstapeln invigdes vid en minnesceremoni den
24 juni 1992. Den fyllde sin uppgift vid friluftsgudstjänster och begravningar. Efter det att kapellet hade
återuppbyggts flyttades den till sin nuvarande plats norr
om kapellet. Klockan är nu placerad inne i kapellet, vid

Foto: Hjalmar Stenberg

Mats Ekmans minnessten.

Foto: Sture Koinberg
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Hapsals Folkhögskola 20 år

dörren i den östra gaveln. Klockan kostade 11 000 kr
och klockstapeln 5 000 kr.
Minnessten över mobiliserade och deporterade
Vid minnesceremonin 1992 invigdes även en minnessten över de 60 män från Rickul som blev mobiliserade
till sovjetarmén sommaren 1941 och inte kom tillbaka.
På stenen finns även namnen på de fem personer som
deporterades i juni 1941. Endast en av dem överlevde.
Stenen tillverkades av Tõnis Jõeleht. Kostnaden
blev 6 500 kr. Från början fanns på toppen ett metallkors men det blev ganska snart stulet.
Övrigt
Inför invigningen av klockstapeln och minnesstenen
över de mobiliserade och deporterade 1992 renoverades grindarna till Roslep- och Bergsbyportarna och
stolparna till Bergsbyporten. Arbetet utfördes av Arne
Tennisberg och kostade 2 000 kr. Han fick också 1 000
kr för att rusta upp den tyska delen av kyrkogården.
För skötsel av kyrkogården betalade Rickulgruppen
under några år lön till Aili Kannimäe i Bergsby.
En verksamhet som egentligen låg utanför gruppens område var att man 1990 och 1991 anordnade ett
antal gruppresor till Rickul. De som i första hand var
engagerade i detta var Agnes Callenmark och Inger
Nemeth.
Gruppen upplöses
Hösten 1991 hade Rickulgruppens ursprungligen planerade projekt, undantaget klockstapeln, slutförts. Vid
den tidpunkten hade man också börjat diskutera bildandet av en hembygdsförening. Det ansågs därför inte
meningsfullt att bibehålla gruppen. Den upplöstes vid
ett möte den 23 oktober 1991, men dess verksamhet
fortsattes av Ingvald Dyrberg.
Av gruppens medel, som vid dess upplösning var
cirka 30 000 kr, kvarstår idag cirka 10 000 kr. Pengarna är placerade på ett konto hos Hembygdsföreningen
och kan till exempel användas för upprustning av minneskapellet.

Anu Seeman

1993 startades Paskleps Folkhögskola (grundad av Estlandssvenskarnas Kulturförening SESK). Kort om vår
skolas historia: 1993-2002 hette skolan Paskleps Folkhögskola, 2002-2009 Svenska Folkhögskolan i Estland
och från 2009 Hapsals Folkhögskola (Haapsalu Rahvaülikool).
Vår första rektor och lärare var Ervin-Johan Sedman.
I samband med skolans 20-årsjubileum ville vi hedra
hans verksamhet. Så tillägnade vi en parkbänk, ”Jussbänken”, till hans minne (Ervin-Johan kallades Juss). Vi
gjorde det tillsammans med föreningen ICOMOS Eesti,
Fornminnesskyddet och Kulturarvsåret.
Det var roligt att olika organisationer planerade
samma sak på samma gång (men visste ingenting om
varandras planer), att tillägna en bänk till Ervin-Johan
Sedman! Vi gjorde det tillsammans! Ervin-Johans söner med familjer deltog också. Sedan besökte vi ErvinJohans begravningsplats på Hapsals Skogskyrkogård.
Patrik Göransson genomförde en minnesstund både på
svenska och estniska. Efter det besökte vi vår folkhögskola, där skolans ordförande Heli Kaldas presenterade
vår historia och verksamhet. Festen fortsatte sedan på
Aibolands museum. Det var en varm novemberdag med
många kära återseenden och möten. Vi säger att vår rikedom är människor. Vårt jubileumsfirande var väldigt
rörligt (vi bytte platser), men det passade bra – vår folkhögskola har flyttat många gånger de senaste 20 åren.
När Paskleps Folkhögskola startades hade vi 124 studerade per läsår, nu har vi cirka 900. Och kursernas utbud har ökat. Vi har haft undervisning i svenska språket
i 18 år, men de två senaste åren har vi tyvärr inte haft
någon svenskundervisning. Men vi hoppas att svenska
kommer tillbaka i framtiden. Just nu planerar vi att delta
i ett projekt, där det ordnas svenska studier via internet.
Vi själva är mycket nöjda och stolta att skolan fungerar
och utvecklas. Inom ramen för skolans jubileum åt vi
också surströmming och hade föreläsningar om estlandssvenskar. Om ni vill se bilder så gå in på följande länk:
http://www.hru.ee/?page_id=1364

Här sitter våra tre rektorer: Sten Westerholm (Svenska
Folkhögskolan i Estland), Heli Kaldas (Hapsals Folkhögskola) och Ivar Rüütli (Paskleps Folkhögskola).
Bänken står på Suur-Lossigatan, där Ervin-Johan
Sedman bodde.

Klockstapeln och minnesstenen över de mobiliserade
och deporterade.
Foton: Göte Brunberg
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Mina minnen och tankar om vår flykt till Sverige.
Birgit Brunberg

Det är den 16 februari 1944. Det är 12 grader kallt, inte
blivit tillsagda att inte gå i klunga efter båten, utan med
mycket snö. Det är eftermiddag och vår moster Sofia
ganska stort mellanrum, så skulle vi kunna ta oss hem
med dottern Mildred har kommit till oss från Roslep.
igen. Vi gick två och två, några bar på bensindunkar,
Det är inget märkvärdigt för oss barn, det händer ganvi höll varandra i händerna. Även hästen skulle ju hem
ska ofta, alla tycker om Sofia.
igen. Det skulle grannen Aline Heyman sköta. Hon
gick också före häst och båt och såg till att inget oförMärkvärdigare var det när vår faster Eva kom med
utsett hände. De tyska strandvaksin familj, Johannes och sönerna
ternas rutiner var noga studerade.
Einar och Lennart. Alla på olika
tidpunkter och på olika vägar.
Plötsligt stannade hästen, vägStämningen i huset var något som
rade att ta ett steg till. Båten var
vi barn inte varit med om förut.
för tung. Far har berättat: ”Plötsligt
Folket var oroligt, det viskades och
visste jag inte vad jag skulle göra.
nästan lite panikartat for man fram
Skall allt det här ha varit förgäves,
och tillbaka, ut och in. Rädslan och
vad blir det av pojkarna, vad blir
oron gick nästan att ta på. Så smådet av oss andra?” Han hade nästan
ningom fick vi barn veta vad allt
gett upp när han hörde en röst i örat
detta berodde på.
som sade: ”Gå och ta Matsos Arves
aiken”. Aline fick gå till Arves stall
Vi skulle fly till Sverige den
och ta hästen, den spändes för och
kvällen. Ingen hade vågat berätta
båten kom i sjön. Det var väldigt
det för oss tidigare för risken att någrunt, innan den flöt blev alla män
gon av oss skulle försäga oss. Jag
våta till midjan. Vi fick bäras omvar 8 år och gick i Bergsby skola i
bord. Motorn kunde inte startas så
första klass. Två syskon till gick i
nära land för upptäckten, så vi fick
skolan. Vi hade lätt kunnat förråda
ro tills vi var utom skotthåll.
rymmarplanerna omedvetet.
Ida och Alfred Granberg 1923.
Det var lagom mörkt och lagom
Nu skulle motorn startas, ingen
månsken, vi skulle inte synas. Vi
hade vågat prova den på land. Mogick tillsammans till båten som färdigställts i farbror
torn kom från sågverket som far och Anton hade geAntons lada. Båten var byggd som segelbåt. De hade
mensamt. Den bara rosslade, inget hände. Efter flera
fått sätta på en extra köl och en låg ruff. Det gällde
försök fick vi ro igen, ända till Odensholm för att se
att ligga så lågt som möjligt för att minska risken för
över och laga den. Dit kom vi på förmiddagen den 17
upptäckt. Vid båten väntade redan grannpojken Axel
februari i fullt dagsljus. Vi visste inget om att tyskarna
Heyman, som hade till uppgift att ordna kompass och
hade bytt soldater dagen innan på ön. Dom trodde att vi
Ruben Klippberg som hade fått uppgiften att ordna
hörde dit, för mor Ida och Eva gick på gårdsplanen med
bensin. Anton var där med familj och tog farväl. Båten
”bindpongen” på armen precis som alla gjorde. En fastod på slädar, vår häst spändes för, båten skulle dras
milj var kvar, fyrvaktmästaren Luks, som också hjälpte
till någonstans mellan Sips Vike och Va Vike. Drygt en
till att se över motorn. På kvällen kom tyskarna till oss
kilometer.
för att spela och dansa. Alla våra unga pojkar undvek
att visa sig för att inte väcka misstankar. Andra kvällen
Färden började, det var snöfritt på många ställen
kom tyskarna igen med spel och dricka. När de hade
på vägen, det skrek och gnisslade om medarna. Alla
gått efter midnatt, blev vi väckta för att fortsätta.
var rädda att vi skulle bli upptäckta, det hördes lång
väg. Det var flera som hade hört oss, har vi fått veta
Det är natten till den 20 februari. Det är väldigt dimsenare. Mor Ida satt hela vägen i båten, hon var gravid
migt och minus 10 grader, det gick ganska stora vågor
i sjätte månaden, med vår yngsta syster i famnen. Hon
på sjön. Fyrvaktmästaren har skrivit i sin dagbok att
var mycket sjuk, vi hade fått skjuta upp färden från den
han stod vid stranden den morgonen och undrade hur
4 februari till den 16 februari. Då trodde mor och far
vi hade kommit ned till båten med så många små barn.
Alfred att hon skulle klara resan, utan risk att behöva
Han hade stått en lång stund och verkligen önskat att
begrava henne i Östersjön.
det skulle gå bra för oss över Finska viken. Det gjorde
det, men dramatiskt blev det. Kompassen hade förloMoster Sofia var kvar i vårt hem, om något skulle
rats i sjön vid Odensholm, alltså var vi utan. Johannes
gå fel och vi måste skingras, då skulle vi barn gå tillhade många gånger färdats den rutten, men i tät dimma
baka hem, hon fanns ju där som vår trygghet. Vi hade
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Mats Ekman

var det inte lätt. De allra flesta av oss var sjösjuka, ville
bara att det skulle vara över. Vi sjöng psalmer och visor
för att få tiden att gå.
Det var ljusan dag, efter ett antal timmar borde vi
ha sett land. Far stod och spejade, kunde inget se för
den täta dimman. Plötsligt öppnade sig dimman, som
om man hade skurit ett lodrätt streck med en kniv. Han
hade sett land. Johannes kom också för att se. Efter en
stund öppnade sig dimman igen på samma sätt. Vi var
utanför Hangö. Det var is invid land, så vi fick be om
hjälp. Vi signalerade med ett vitt örngott, som Eva hade
smugglat med sig som tur var. Vi hade inte fått ta med
oss någonting utom ett ombyte underkläder på grund
av platsbrist. En finsk kustbevakningsbåt var snabbt ute
hos oss och fick veta att vi var estlandssvenskar, då var
vi välkomna. Vi kände oss trygga. Första natten sov vi
i en bastu. Där hade för oss bekanta personer sovit före
oss, namnen var inristade i laven. Nästa dag åkte vi i
godsvagn till Åbo där vi inkvarterades med ingermanländare i en skola, där stora lavar var uppbyggda som
vi fick ligga på. Mycket ohyra fanns det, men ett blyertsstreck framför dem ändrade deras färdriktning och
vi var alla vid gott mod.
På kvällen den 24 februari blev vi nedkörda till
hamnen och fick gå ombord på en Borebåt som tog oss
till Skeppsbron i Sverige. Den 25 februari 1944 var vi
i säkerhet, alla vi 17 personer som varit med i båten.
Vår yngsta syster Linnea som var så sjuk blev genast
inlagd på epidemisjukhuset vid Norrtull, liksom Johannes Hamberg och yngsta sonen Lennart som hamnade
där också. Alla tre hade difteri. Linnea kom hem till
midsommar, de andra två blev fortare friska.
Kvinnor och barn fick bo i Filadelfiakyrkan, männen bodde på Sabbatsbergs ålderdomshem som var en
annan förläggning. Far hade fått köpa en flaska sprit
av finnarna, den sålde han här i Sverige för 20 kronor.
Nästa dag gick han ut och köpte strumpor till mor och
Ellen och Karin. Själv nöjde han sig med en burk svart
skokräm. Alltid blanka skor!
Vår lycka var att hela familjen kunde fly tillsammans. 1941, när ryssarna deporterade delar av och hela
familjer till Sibirien, hade far grävt ut en grop under
ett stort matbord där han kunde gömma sig. Han var
vissa dagar på kommunhuset och visste att han skulle
till Hapsal på förhör, andra hade redan varit där och en
familj var bortförd. Jag, 6 år gammal, fick också sitta
uppe på natten ibland för att kunna varsko om billyktor
skulle svänga ner på vår väg. Då blev det bråttom för
far att krypa ned i sitt gömställe och samtidigt hoppas
att den stora familjen skulle få vara i fred. Nu hände det
inget, för tyskarna kom och avstyrde. 1943 bestämde
de att alla unga pojkar skulle ut i kriget, min bror och
kusiner, alla 18 år gamla, gömde sig i skogen, men hade
nu lyckats komma i säkerhet.

Ingegerd Lindström
Estlandssvenskarnas egen och enda bygdeskald föddes
1865 i gården Ätsve, som låg mellan byarna Lukslagge
och Gambyn i dåvarande Rickul kommun. Han drabbades troligen av polio som liten och fick då ett lättare handikapp, en arm som var halvt förlamad. Detta gjorde att
han inte kunde utföra samma tunga arbete på gården som
andra män och han fick oftast valla korna. Då han gick
omkring i bygden eller satt i sin lilla koja diktade han om
livet i bygden. Hans dikter beskriver livet i svenskbygden
både i glädje och sorg, i vardag och fest. Hans diktsamling
är en kulturskatt som kanske är den allra bästa skildringen
av hur estlandssvenskarna levde sitt liv i våra trakter. Han
skriver längtansfullt, till exempel om sitt barndomshem
och sin mor och far, men han kan också skriva riktigt
fräcka, men roliga, dikter. Dessa dikter är väl värda att
lämna vidare till barn och barnbarn. De finns att köpa på
föreningen. Dikterna är skrivna på mål men de är också
översatta till rikssvenska så att alla kan förstå dem.
Mats Ekmans fond
Styrelsen instiftade för ett antal år sedan en fond till Mats
minne. Det är tänkt att vi ska dela ut stipendier till någon, ung eller gammal, som har gjort något i den estlandssvenska andan för att föra kulturarvet vidare. Tidigare har Maria Carlsson fått stipendiet för sin film om
de sista estlandssvenskarna. Vid 20-årsjubileet fick Inga
Ekman, Ingeborg Gineman och Hjalmar Stenberg stipendiet för sina insatser att sjunga in och föreviga Mats
Ekmans sånger. Nu söker styrelsen en ny stipendiat till
nästa år. Vet du någon som är värd en uppmuntran, som
gjort något för den estlandssvenska kulturen eller vill du
själv söka stipendiet för ett speciellt projekt om estlandssvenskarna?
Hör av dig till Ingegerd Lindström, tfn 016-358184
eller till kokkas@telia.com

Inbetalning av medlemsavgiften

Medlemsavgiften för år 2014 är 150 kronor för vuxen
och 50 kronor för ungdomar till och med 25 år.
Vi ber dig att betala medlemsavgiften så snart som
möjligt. För att du ska komma med i medlemsförteckningen, som sänds ut med nästa nummer av Medlemsbladet, måst vi ha din medlemsavgift senast den 31 januari.
På inbetalningskortet finns en rad för ”anknytningsort”. Var vänlig och fyll i den by i Rickul/Nuckö som
du härstammar ifrån. Om du vill kan du ta med både din
mors och fars hemby. Om du härstammar från annan ort,
fyll i kommunnamnet.
Vi ber dig också att ange din e-postadress. Det ger
Hembygdsföreningen möjlighet att snabbt sända dig viktig information till dig. E-postadressen kommer endast
att användas för detta ändamål.
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Recept inför julen

Följande recept är hämtade ur gamla nummer av Kustbon
De olika mjölsorterna blandas i ett fat och lite vetemjöl tages undan till utbakningen. Den ljumma mjölken, jästen utrörd med saltet samt kryddor, sirap och
det smälta och avsvalnade flottet tillsättes och degen
arbetas först i fatet och därefter på bakbordet till en
absolut jämn och slät deg utan några sprickor. Den
formas till 2 rullar, vilka lägges i smorda och mjölade bleckformar. Täckes över med duk och limporna
får sakta jäsa till sin dubbla storlek, varefter de naggas lätt och gräddas i medelvarm ugn 45-50 minuter.
Överskorpan penslas med hett vatten och limporna
viras in i duk och får kallna. De bör ligga i minst ett
dygn innan de skäres.

Kalvsylta
2 kg kalvbog
2 kg kalvläggar
Vatten, några kryddpepparkorn, salt och vitpeppar.
Köttet ansas och påsättes i kokande vatten. När spadet
kokar upp, skummas det och några pepparkorn tillsättes.
Då köttet är mört tages det upp och males eller hackas
fint. Spadet kokas ytterligare ihop, köttet nerlägges och
får ytterligare ett uppkok. Blandningen avsmakas och
hälles upp i vattensköljda formar.
Fin strömmingslåda
4 personer.
¾ kg strömming
1 tsk salt

Prästgårdspepparkakor
Cirka 300 stycken

Fyllning:
3 rensade och urbenade ansjovisar
25 gr. smör
2 msk tjock grädde
2 msk finhackad dill
1 msk persilja

200 gr smör
3 dl tjock grädde
3 dl sirap
200 gr brun farin
200 gr strösocker
2 strukna msk stött kanel
1 dito ingefära
¼ dito kryddnejlikor
1 knivsudd kryddpeppar
1 finrivet pomeransskal
8 st finstötta kardemummor
1,3 kg vetemjöl
2 msk bikarbonat

Till panering:
1 ½ dl. finstött skorpmjöl
25 gr. smör
Strömmingen rensas, urbenas, sköljes och får rinna av
ordentligt, varefter den ingnides med lite salt. Smöret
röres smidigt och blandas med den finhackade ansjovisen, dillen, persiljan och grädden. Önskas starkare
smak på fyllningen tillsättes ett par teskedar ansjovisspad. Massan bredes på köttsidan på strömmingarna,
vilka rullas ihop och doppas i skorpbrödet. De lägges
i jämna rader i smord form, smöret fördelas i flockar
ovanpå och anrättningen insättes i god
ugnsvärme omkring
20 minuter.

Smöret värmes, men smältes ej, och röres smidigt
samt blandas med den vispade grädden, sirap, socker,
farin och kryddor,
och massan röres
kraftigt 15-20 minuter. Mjölet, blandat
med bikarbonatet,
tillsättes och degen
arbetas smidig och
blank på bakbordet och får vila 1-2
dygn. Utkavlas till
en 2-kronas tjocklek. Med runt mått
uttages kakor, som
lägges på smord
plåt och gräddas
guldbruna i medelvarm ugn.

Mörka formlimpor
400 gr grovt rågmjöl
400 gr rågsikt
400 gr vetemjöl
8 dl separerad mjölk
40 gr jäst
1 msk finstött och
siktad anis
1 dl sirap
75 gr flott
1 tsk salt
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Julen i Noarootsi
Ur Kustbon nr 1/1937

En vacker inledning till julfirandet i Noarootsi var Gutanäsbarnens grantändning i kyrkan på kvällen den
andra söndagen i adventet. Vid aktens början var kyrkan så gott som sänkt i mörker, endast ett par ljus vid
mittengången vägledde de inträdande. Efter en psalmvers talade kyrkoherde Danell över ordet i 2 Petr. l: ”I
gören väl, om I akten på det profetiska ordet, såsom
på ett ljus, som lyser i en dyster vildmark, till dess att
dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan”.
Därefter framträdde ett i sänder av söndagsskolebarnen
i koret, uppläste en gammaltestamentlig profetia om
Kristus samt tände ett ljus i den framför altaret uppställda granen. Särskilt djupt intryck gjorde det, när den
minsta, en treårig flicka, kom fram och sade: ”Se, Guds
Lamm, som borttager världens synder”, samt tände sitt
ljus. När alla barnen läst sina ord, strålade granen i full
belysning. En kort aftonbön och slutpsalm avslutade
högtidligheten, som var den första i sitt slag i Noarootsi och säkert blev ett minne för livet för många barn
och föräldrar.

fått mottaga en vacker julklapp från Sverige i form av
en stor, präktig kyrkokamin, lastad i sju lådor. Kaminen
är en gåva från Österåkers församling i Sverige, vars
kyrkoherde, Allan Abenius, varmt intresserat sig för saken. Beslutet att skänka kaminen till Noarootsi församling fattades redan för ett år sedan, men nucköborna
saknade medel att bekosta frakten från Österåker. Sedan medlemmen av Österåkers församling, godsägaren
Gunnar Santesson, i höstas skingrat detta bekymmer
genom att skänka emballering och frakt från Österåker
till Stockholm, kunde den efterlängtade pjäsen anträda
sin färd i september månad. Nu har även tullbefrielse
beviljats, och kaminen står inpackad i prästgårdens
vagnbod. Det blir nu kyrkorådets sak att klara frågan
om byggande av skorsten på kyrkan. Nästa vinter skall
det bli varmt i Noarootsi kyrka. Det må vara tillåtet att
även i dessa rader giva uttryck åt församlingens tack till
Österåkers församling och de båda män, som gjort en
särskild insats för gåvans förverkligande.

Årsmöte

Under själva juldagarna höllos som vanligt gudstjänster på både svenska, estniska och tyska. Till följd
av kyrkoherde Danells sjukdom tjänstgjorde härvid
kandidaterna Herbert Rosensten och Ivar Pöhl. Till nyåret finnes det förhoppning om att den tredje av våra
svenskspråkiga prästkandidater, hr Lindström, kommer
till Noarootsi, varigenom församlingen skulle få göra
bekantskap med alla dem, som vid snart inträffande ledighet kunna ifrågakomma som sökande till kyrkoherdebefattningen.
Troligtvis ha nucköborna nu för sista gången firat
jul i kall kyrka. Församlingen har just dagarna före jul

Välkomna till årsmötet 2014!
Vi träffas den 5 april 2014 klockan 13.00 i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm.
Ta T-banan till stationen Rådmansgatan eller
busslinje 2 till hållplats Tegnérgatan. Vi öppnar
portarna redan klockan 12.00.
Efter årsmötet blir det ett informationsmöte.
Välkomna!

Dags igen för en vinterträff!
Lördagen den 1 februari klockan 13.00 - 16.00
träffas vi på Eesti Maja, Wallingatan 34 i Stockholm. Du kommer dit genom att ta T-banan till
T-centralen eller buss 53 från Centralen.
I år blir det en sopplunch där vi träffas, äter och
minglar. Vi får också, kl 14.00, lyssna till ett föredrag av Rein Westerbusch Norberg, med rötter
från Paj, som berättar om sina resor och böcker.
Vi har aktiviteter för de minsta, så ta gärna med
barn och barnbarn!
Pris för mat och föredrag: 120 kr som betalas på
plats. Barn under 7 år gratis och upp till 12 år 50
kr.
Bindande anmälan görs till Maja Granberg på
telefon: 070-798 38 69 senast den 27 januari.
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Västra Kustens Skogsägare
Bengt Brunberg

ska gå mycket lättare att starta aktiviteter som gäller
avverkning eller skogsföryngring. Detta arbete är alltså
ännu inte klart, men LM arbetar vidare med att sammanställa behoven enligt gällande skogsbruksplaner.
För närvarande sammanställer man ändå hur mycket
plantering som behöver göras, eftersom man ju vet var
avverkningar har skett. VKS har granskat ett förslag till
avtalsmall för återbeskogning eller skogsföryngring, så
under kommande säsong kommer sannolikt både markberedning och plantering att göras på en del fastigheter. När man utfört detta och plantorna har tagit sig så
har man visat ansvar som skogsägare och sett till att en
bra skog börjar utvecklas
till kommande
generationer
att dra nytta
av. Sen måste
ju förstås skogen skötas i
fortsättningen
också
med
gallringar, men
med en bra
föryngring så
har man kommit igång i
skogsbrukets
kretslopp. Sen
är det ju tyvärr
så att man kanske inte alltid
får se slutresultatet av sina
insatser, men
det är en del av
den tålmodige
skogsbrukarens lott att det kan dröja kanske 90 år innan det är dags
att skörda igen.
När det gäller avverkningar så vill LM avvakta lite
till med nya avverkningar på Ormsö tills de tidigare
sålda avverkningsrätterna avverkats klart. Vi ska dock
hålla reda på hur detta arbete fortskrider och återkomma med besked. För fastlandet, där det är lättare att organisera avverkning och transport, kommer vi redan nu
att börja samla in anmälningar om intresse bland medlemmarna för försäljning av avverkningsrätter.
Kontakta oss gärna i VKS för frågor via mejl till
info@vastrakustensskogsagare.se.
Hemsidan www.vastrakustensskogsagare.se har
mer information och kontaktuppgifter.

Samgående mellan VKS och LM
En stor organisatorisk förändring är att Västra Kustens
Skogsägare (VKS) från årsskiftet ska vara en underavdelning inom Läänemaa Metsaühistu (LM). Detta bedömer vi i styrelsen ska kunna säkra den framtida professionella hantering av de estlandssvenska medlemmarnas
skogsfastigheter som behövs på plats i Estland. Syftet är
att LM efterhand ska överta alltmer av information och
medlemsfrågor samt även utöka med svensk information på sin hemsida. Men språkbarriären försvårar och
det finns behov av en länk mellan det estniska skogsbruket och de estlandssvenska skogsägarna, vilket blir
rollen för underavdelningen framöver.
VKS kommer
också att finnas kvar som
en egen förening, som en
gardering inför
framtiden.
LM är beroende
av
ekonomiskt
stöd från den
estniska staten
och för att få
detta stöd måste antalet medlemmar vara
åtminstone så
stort som idag.
Därför kommer vi att verka för att alla
våra medlemmar också är medlemmar i LM, dock utan tvångsanslutning. Eftersom det är ett antal stora fördelar med att
vara medlem i LM, som till exempel gratis rådgivning
ett visst antal timmar och hjälp med att söka bidrag för
skogsbruksplan, Natura 2000-områden och skogsvård,
så menar vi att ett medlemskap kan göra mycket nytta.
Dessutom så hjälper LM till med upphandling av entreprenadtjänster och förslag till utformning av kontrakt
vid försäljning av avverkningsrätter mm.
Planering för avverkning och plantering
Vi har fått besked av LM att man införskaffat ett datorprogram för att kunna sammanställa vilka skogsskötselbehov det finns på medlemmarnas skogsfastigheter.
När detta program är i praktisk drift hoppas vi att det
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Pappas kompisar sökes!

Jag heter Birgitta Lindgren och jag söker information
och bilder om min far Sven Mathias Wiberg. Han var
född den 15 juni 1927 på Jonos Gabons Mathias gård i
Paj, Rickul och dog den 22 november 1981.
Jag var bara 20 år då min pappa dog så det blev inte
av att vi talade om hans barndom. Nu är jag själv 60 år
och känner att jag måste få veta lite mer.
Ett stort tack vill jag rikta till min fina farbror Alrik
Bertil Viberg, som har berättat och visat mig platsen
där gården låg med mera, men skulle nu vilja veta mer
om min pappa.
Denna bild, med numret B410111-19, hittade jag i
bildarkivet på hembygdsföreningens hemsida. Det var
helt fantastiskt! På den är både min farbror Alrik Bertil
Viberg och min faster Dagny Viberg/Strand med.
När är den tagen? Jag ser namnen på de andra i bildtexten men vet inte relationen till min far.
Så ifall någon kan berätta något mer om min pappa,
eller kände honom och har bilder där pappa är med, så
skulle jag bli jätteglad.
God Jul och Gott Nytt År!
Birgitta Lindgren f.d. Wiberg
Mellan-Restad 300
442 95 Hålta

Föreningens handduk

Föreningen har tagit fram en handduk med
motiv av Rickul/Nucköområdet med dess
byar. Handduken är i halvlinne, 50 % bomull
och 50 % linne. En passande present till släkt
och vänner! Pris 50 kronor plus porto.
Beställ med e-post till order@rnhf.se eller
Ingeborg Gineman, tfn 08-642 59 53,
e-post ingeborg.gineman@comhem.se

Aibolands museum 2014

Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel överlåtelse, arvsärende, bygge, försäljning
eller köp av fastigheter.
Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg,
Jus Suecanum OÜ
Postadress: Nurme 2, 90501 Haapsalu, Estland
Tfn/Fax: +372 47 37 339, mob: +372 55 24842
E-post: katrin@jussuecanum.ee
www.jussuecanum.ee

22 februari kl. 10.00

Vinterskulpturer. 		
Vi tillverkar is- och 		
snöskulpturer

12 april kl. 12.00

Talkodag – tjärning av
museets båtar.

26 april kl. 12.00

Temadag ”Strömming”
med program.

8 maj kl. 12.00

Nya grund-			
utställningen öppnas.

17 maj kl. 18–23

Museinatt.

24 maj kl. 11.00

Öppnande av foto-		
utställningen 			
”Aiboland idag”.

24 maj kl. 12.00

Temadag ”Näbbgädda”
med program.

Adress Sadama 31/32, Hapsal

Alla är hjärtligt välkomna!
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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:-

Rosleps kapells
historia

Guldstrand

Göte Brunberg har skrivit
en 24-sidig broschyr om
Rosleps kapells nästan
fyrahundraåriga historia
med svensk och estnisk
text.
Pris 30:-

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:-

En alldeles utmärkt julklapp
att ge till släktingar och vänner!
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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 eller
Ingeborg Gineman, tfn 08642 59 53, e-post ingeborg
gineman@comhem.se
Kostnad för porto och
emballage tillkommer.

