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Minnesbåten blev ett fint minnesmärke över de som flydde över havet 1944.
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Tänk vad fort ett år går! Nu är det
återigen dags för jul. Vart har detta
år tagit vägen? Sommaren, som var
rekordvarm, hösten som var rekordvarm och nu mulet, grått och
trist väder. Jag hoppas att när ni får
denna tidning så finns det lite snö
på marken och att det är lite kallare.
Det som hänt i höst inom föreningen är en pubafton samt mötet i
Eskilstuna, vilka jag själv missade
på grund av en rejäl förkylning eller
om det var en influensa. Men enligt
rapporter jag fått från dem som var
där, var det en trevlig pub och ett
bra höstmöte. Lars Grundberg, som
var Sveriges första ambassadör i
Estland, var en intressant föreläsare
på höstmötet enligt mina källor.
Pengar till behövande
Liksom tidigare år kommer föreningen att betala ut en summa pengar
lagom till jul till hjälpbehövande i
Nuckö kommun. Vi har gjort det ett
antal år och det är tack vare generösa bidrag från er medlemmar som
vi kunnat göra det. Nu har vi koncentrerat oss på dem som är något
yngre och som har något funktionshinder. Dessa personer har en betydligt tuffare situation i Estland än
motsvarande personer här hemma.
Våra pengar kanske inte hjälper
familjen eller personen fullt ut men
kan vara en uppmuntran vid jultiden i alla fall. Jag vet att det är en
mycket uppskattad julgåva.
Hemvändarvecka 2015
Nästa års Hemvändarvecka kommer att starta den 11 juli. Det blir
som vanligt andra lördagen i juli
månad. Passa på att boka in den
veckan för er semester 2015. Vi
kommer att ha lika späckat program
då som vi haft i år.
Svenskdagen 2015
I år anordnades ingen svenskdag
av Kulturförvaltningen men inför
år 2015 finns dessa planer. Vi har
beslutat i Kulturförvaltningen att

Svenskdagen 2015 skall anordnas
lördagen den 25 juli i Birkas.
Om du vill delta med något hantverk som du vill sälja, så kontakta
gärna mig på tfn: 070-735 53 12 eller kokkas@telia.com.
Vore roligt med både estniskt
och svenskt hantverk på den lilla
marknaden som planeras.
Nyrekrytering av medlemmar
Styrelsen beslöt för några möten
sedan att vi ska försöka få med lite
nya medlemmar. Vi vet att det ute
i landet finns yngre generationer av
estlandssvenskar som vi vill fånga
in. Vi vet samtidigt att vi inte kan
räkna med deras aktiva deltagande
just nu, många är mitt uppe i karriär,
hem och barn, men får vi dem bara
intresserade av att vara medlemmar
så kanske ett mer aktivare deltagande kan komma senare. Vi ber er
alla att fundera på om ni har några
släktingar som inte är med nu men
som kan tänkas vara intresserade av
ett medlemskap i vår förening.
Samtidigt med detta utskick kommer vi att skicka ut ett värvningsbrev
och en tidning till ett 20-tal personer
som vi fått tips på av er medlemmar.
Men vi vill ha fler! Mejla gärna namnen till info@rnhf.se!
Markskatt
Vi har återigen fått en lista från
kommunen med namnen på dem
som har en skatteskuld för år 2014.
De flesta har en mindre skuld,
förmodligen en ränta som ligger

kvar och växer, men det finns fortfarande några med en större skuld.
Du kan lätt själv gå in och titta om
du har en skuld eller ej. Gå in via
vår hemsida www.rnhf.se och logga
in på medlemssidorna. Där finns en
utförlig beskrivning om hur du själv
kan se om du har en skuld eller ej.
Detta förutsatt att du har en dator.
Om du inte har en dator men vill ha
reda på om du har en skuld eller ej får
du gärna ringa på tfn 070-735 53 12.
Kommande verksamhetsår
Nästa år firar vi inget speciellt eller minns några speciella händelser
utan det blir ett helt vanligt verksamhetsår. Vi ser gärna att du som
medlem kommer till oss med tips
om vad vi ska ägna oss åt. Har ni
förslag på föredrag, aktiviteter eller nåt annat så hör gärna av er till
info@rnhf.se.
Vi tar också tacksamt emot bidrag till vår tidning från er medlemmar! Vore roligt att läsa något om
era upplevelser då eller nu i Estland.
Till sist vill jag passa på att önska er alla en riktigt

God jul
och ett
Gott nytt år

från styrelsen och från redaktionen!
Jag hoppas på att vi ses i Estland
nästa sommar och att ni får ett riktigt bra 2015!

Vinterfest

Tid: 21 februari, klockan 12.00 - 17.00.
Plats: Estniska Huset, Wallingatan 34, Stockholm.
”25 år i Estland - Objektiva fakta, subjektiva värderingar”. Medlemsbladets medarbetare i Tallinn, Toomas Käbin, håller föredrag.
Vi äter dessutom estnisk mat och alltsammans kostar endast 120 kr.
Anmälan skall ske till Maja Granberg på tfn 070-798 38 69 eller via
e-post info@rnhf.se senast den 10 februari.
Välkomna!
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Utmärkelse till President Ilves
Prestigefyllda tyska Tidskriftsförläggarförbundet (Verband Deutscher
Zeitschriftverleger) har utsett samtliga baltiska presidenter, däribland
Toomas Hendrik Ilves, till årets européer och förlänat dem det så kal�lade Gyllene Victoriapriset.
Priset överlämnades av Tysklands förbundspresident Joachim
Gauck i samband med högtidlighållandet av 25-årsdagen av Berlinmurens fall.
De baltiska presidenterna får beröm för arbetet med den återupprättade självständigheten 1991, att de
bekänner sig till den euopeiska värdegrundens principer samt för ländernas framgångrika ekonomiska
reformer.
Mystik kring underrättelseofficer
Den estniske underrättelseofficeren
Eston Kohver, som med våld fördes över den estniska gränsen till
Ryssland i september, sitter kvar på
Lefortovofängelset i Moskva. Han
fick nyligen träffa sin fru för första
gången sedan gripandet. Kohvers
försvarare, som utsetts av de ryska
myndigheterna, säger att den estniska staten måste betala pengar till
Lefortovos konto och inta en återhållsam hållning. Från ryskt håll
har ännu inga formella åtalspunkter
lagts fram.
Samkönade äktenskap
Estlands parlament har godkänt
en lag som tillåter samkönade äktenskap. Estland blev därmed det

första landet i före detta Sovjet
unionen och Östeuropa som tillåter
folk av samma kön att registrera
partnerskap. Godkännandet föregicks av protester från Stiftelsen
för försvar av familjen.
Solidaritetskonsert för Ukraina
Estlands statliga tv ETV samlade
in över 200 000 euro från tittare i
samband med en solidaritetskonsert för Ukraina. Mottot var Från
Estland till Ukraina. De insamlade
pengarna kommer att gå till förbandslådor för frontsoldater.
Fördelaktigt skattesystem
Enligt den amerikanska tankesmedjan Tax Foundation placerar
sig Estland på första plats bland
OECD-länderna vad gäller konkurrenskraftigt skattesystem.
I beslutet för man fram den 21procentiga inkomstskatten, avsaknaden av dubbelbeskattning vid utdelning samt att förmögenhetsskatt
endast tas ut för mark, dock ej för
gjorda investeringar. Estland följs
av Nya Zeeland, Schweiz, Sverige
och Luxemburg.
Utökat gränsskydd
Det estniska gränsskyddet i sydöstra Estland mot Ryssland byggs ut i
samarbete med amerikanska experter. Gränsskyddet utgör idag en del
av polisväsendet. En debatt pågår
om att gå tillbaka till systemet med
ett fristående gränsskyddsförband.
Frispråkig finansminister
Finansminister Jürgen Ligi har av-

Årsmöte 2015
Härmed kallas du till årsmöte 2015.
Lokal: Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, Stockholm.
Tid: Lördagen den 18 april klockan 13.00. Portarna öppnas kl. 12.00.
Mer detaljerad information kommer i marsnumret av Medlemsbladet.

Välkomna!
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gått efter ett Facebook-inlägg där
han kritiserade utbildningsminister
Ossinovski för dennes ryska bakgrund. Ligi är känd för sin frispråkighet. Han fick för ett par år sedan
motta en utmärkelse som Europas
bästa finansminister tack vare strikt
kontroll av landets finanser.
E-estonians
Nästa år lanseras projektet e-estonians. Detta betyder att alla personer, oavsett medborgarskap och
bostadsort runt om i världen kan
registrera sig som e-estonians, det
vill säga få ett estniskt id-kort och
bli e-resident med digital identitet i
Estland. Syftet är att ge tillträde till
estniska e-tjänster oavsett lokaliseringsort för utländska investerare,
forskare och specialister med aktiviteter i Estland. Man räknar med
att systemet kommer att utnyttjas
av cirka 50 000 personer förutom
cirka 130 000 personer med estnisk
härkomst som bor utanför landets
gränser.
Tallink sneglar på Estonian Air
Företaget Infortar som äger 36 procent av aktierna i Tallink vill ta över
förlusttyngda Estonian Air från estniska staten. En rekonstruktionsplan lämnades den 31 oktober in till
EU-kommissionen. Estonian Air
flyger med en flygplansflotta bestående av fyra Embrarer 170 och tre
Canadair CRJ900 jetplan.
Kungligt besök
Kronprinsessan Victoria och prins
Daniel besökte Estland i slutet av
oktober. På programmet stod bland
annat överlämnande av Swedish
Business Awards till bästa företag
i Estland, möte med Estlands president Toomas Hendrik Ilves, besök
på regeringskansliet där statsminister Taavi Rõivas redogjorde för
Estlands framsteg inom e-lösningar,
middag på Sveriges ambassad samt
besök på det kommande Nationalmuseet i Tartu.

Ny minnessten i Spithamn
Per-Erik Fyhr

Den 6 september invigdes en ny minnessten på stranden mellan Spithamn
by och Spithamnån. Den påminner
oss om det misslyckade försöket att
landsätta en underrättelsepatrull från
Sverige den 2 september 1951.
Historien är denna: Efter krigsslutet 1945 samarbetade svensk och brittisk underrättelsetjänst med att sända
över agenter till sovjetrepublikerna
Estland, Lettland och Litauen. Agenterna var exilbalter, tränade i Sverige
genom den hemliga underrättelseorganisationen T-kontoret. De hade till
uppgift att rapportera och att knyta
kontakter med den lokala motståndsrörelsen, ”skogsbröderna.”
En sådan patrull skulle landstiga i
Keibu laht öster om Nõva Rannaküla
på kvällen den 2 september. Patrullen
var känd av MGB (en föregångare till
KGB) som väntade för att ta den till
fånga. Det finns olika uppfattningar
om varför man i stället valde att försöka gå i land på Braistrånde i Spithamn.
I Spithamn fanns Sovjets 15:e
gränsbevakningskordon. Där var man
inte förvarnad men upptäckte patrullen. En strid uppstod mellan patrullen
och den bevakningspatrull som låg vid
stranden. Bevakningspatrullen leddes

av kordonchefen kapten (MGB vanem leitnant) Michail Kozlov.
I striden dödades agentpatrullens
fyra medlemmar. Deras namn var
Lembit Ustel, Aksel Pors (båda från
Ösel), Friedrich-Priidu Põld från Pärnu
och en fjärde, vars identitet är något
oklar. Troligen var han lett och hette
Kreums. Båten de kom med lyckades
fly. Michail Kozlov sårades dödligt och
avled under transporten till sjukhus.
På platsen för striden finns ett
par sovjetiska minnesstenar. De metallplattor som fanns på stenarna
försvann tidigt under 1990-talet. Ett
minnesmärke över Kozlov finns på
Gjada i anslutning till kordonruinen.
Den 15:e gränsbevakningskordonen
fick hedersnamnet ”Kozlov.”
Nu har alltså de stupade patrullmedlemmarna långt om länge också
fått sitt minnesmärke. Den som vill
läsa mer om den svenska agenttrafiken
till de baltiska sovjetrepublikerna kan
göra det i Peter Kadhammars bok De
sammansvurna (Fischer & Co, 1999).
En utförligare beskrivning finns i
den estniske författaren Jaak Pihlaus
skrift Raadiomängud Eestis Teise
maailmasõja ajal ja järel. (IV peatükk, Tuna 2/2009).

Rickulån skall åter
bli en laxå
Raul Targamaa

Fiskeforskningsenheten vid Estniska Lantbruksuniversitetet genomför ett projekt i nordvästra Estlands vattendrag. Till de åar, som
projektet omfattar, hör bland andra
Nõvaån, Rickulån och Höbringån.
Målet är att förbättra fortplantningsmöjligheterna för havsöringen, men också för andra fiskarter,
som har sina lekplatser i nämnda
vattendrag.
Den centrala uppgiften är öppnandet av åmynningen i Rickul, som
idag är nästan helt stängd. Orsaken
till detta är att bävrarna har byggt
upp en damm, som gör att vattnet
står nästan helt stilla ända upp till
lilla bron vid det gamla bönhuset.
Åmynningen skall muddras och
bäverdammen skall rivas. Dessutom vill man förbättra de lekplatser
som finns uppströms.
Någon gång under sovjettiden
har man grävt en ny fåra för vissa
delar av Höbringån. Vad man nu
syftar till, är att först få tillbaka lekplatserna i den gamla fåran och därefter leda vattnet tillbaka från den
nya fåran till den gamla.Totalt vill
man återställa 4-5 lekplatser i Rickulområdet.
Hela arbetet är uppdelat på två
etapper. Under den första etappen
samlar man in allt data, sammanställer undersökningsresultat och
tar kontakt med markägarna Den
andra etappen, som bland annat
omfattar alla praktiska arbeten på
plats, beräknas vara avslutad år
2017.

Påminnelse

Minnesstenen i Spithamn över de ester som dödades i Spithamn 1951.

Foto: Per-Erik Fyhr
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Styrelsen vill påminna om att
vi för år 2015 har höjt medlemsavgiften till 200 kr för
vuxna medan avgiften för
barn och ungdomar upp till 25
år är oförändrad 50 kr.

Minneshelg över flykten 1944
Flykten 1944

Ingegerd Lindström
Tredje veckan i september hölls ett
antal minnesceremonier i Estland
till minne av den stora flykten 1944.
Det var mellan 70 000 och 90 000
estländare som flydde till Tyskland, Sverige och Finland. En del
fortsatte flykten vidare till Kanada,
USA och andra länder. Cirka 7 000
av Estlands svenskar kom till Sverige mellan 1940 och 1945. Flera av
dem fortsatte också vidare till Kanada och andra länder som låg långt
från det forna hemlandet Estland.
Man litade inte på att man var helt
säker i Sverige.
Till minne av alla dem som aldrig kom fram till tryggheten utan
förliste till havs, hölls lördagen
den 20 september en gudstjänst i
domkyrkan i Hapsal. Officianter
var ärkebiskop Andres Põder, domprost Tiit Salumäe, kyrkoherde Patrik Göransson, kyrkoherde Kristel
Engman och Hapsal baptistförsamlings präst Eenok Palm.
Gudstjänsten inleddes med att
några representanter för Hemvärnet
(Kaitseliit) bar in ett antal flaggor.
Ärkebiskopen talade om alla som
förolyckats till havs vid flykten och
domkyrkans kvinnokör sjöng några
vackra koraler. Till minne av de
präster som var med på de förlista
skeppen, satte man upp och invigde
en minnestavla inne i domkyrkan.
Det är sex präster som hedras på
tavlan.
Efter gudstjänstens slut fortsatte
man till Aibolands museum. Där
tog nästa minnesstund vid.

Minnesbåten vid Aibolands museum.

Under minnesceremonin bjöds det på vacker sång av kören Do-Re-Mi från
Hapsal med benäget bistånd av Kaitseliits musikkår. Foto: Ingegerd Lindström

Minnesceremoni vid Aibolands museum
Lennart Ygstedt

Lördagen den 20 september hade vi
som var i Estland möjlighet att vara
med om en högtidlig händelse utanför Aibolands museum. Då hölls
nämligen en minnesstund över den
stora flykten till Sverige för 70 år
sedan. Vi begåvades med alldeles
utmärkta väderförhållanden med
runt 20 graders värme. Huvudnumret var invigningen av ett minnesmärke utformat som ett stenskepp.
Särskilt förtjänstfullt är att man
hade lyckats samla stenar från alla
”svenskbygder” och med dessa som
grund skapat ett minnesmärke, som
vi gamla och nya estlandssvenskar
kan vara stolta över. Som konferencier, eller ceremonimästare som
Ülo Kalm valde att kalla det, fungerade Heiki Magnus. En räcka prominenta gäster närvarade vid högtiden. Här kan nämnas den estniska
riksdagens vice talman Laine Randjärv, Sveriges ambassadör Anders
Ljunggren, ministern från Finlands
ambassad Heli Kanerva, Estlands
kultuminister Urve Tiidus, Läänemaas landshövding Innar Mäesalu
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och Hapsals borgmästare Urmas
Sukles. Från Sverige kom bland andra SOV:s ordförande Margit Rosen
Norlin. Minnesmärket välsignades
av Estlands evangelisk-lutherska
kyrkas ärkebiskop, Andres Põder,
prosten i Läänemaa Tiit Salumäe
och kyrkoherde Patrik Göransson
från svenska kyrkan i Tallinn.
Vi bjöds också på musik av god
klass, dels av Pärnus hemvärnsorkester men också av den synnerligen skönsjungande barnkören
Do-Re-Mi från Hapsal. Personal ur
Läänemaas hemvärn agerade under
själva invigningen och passande
nog råkade det komma signaler från
ångbåten ”Kallis Mari” ute på Hapsalviken just under avtäckningen.
Texten på den platta som pryder
minnesmärket lyder som följer;
”Till minne av alla dem som måste
lämna sina hem i Estland och på
grund av orostider fly över havet
1944-2014”. Nu står ”skeppet” alltså utanför Aibolands museum och
jag uppmanar er alla ta en sväng dit
nästa gång ni är i Hapsal.

Kyrkodagen
Göte Brunberg

Minneshögtid i Tallinn
Ingegerd Lindström

Söndagen den 21 september var det
så dags för ännu en minnesceremoni. Denna gång i S:t Mikaelskyrkan
i Tallinn. Det började med en gudstjänst i kyrkan där Patrik Göransson
var officiant. Han assisterades av
prosten Tiit Salumäe från Hapsal.
Gudstjänsten avslutades med att alla
fick tända ett ljus till minne av dem
som omkom på havet under flykten.
Det blev en stämningsfull minut där
alla samlades runt ljusbärarna.
Efter gudstjänsten samlades alla
utanför kyrkan för att plantera en ek
till minne av flykten 1944. De som
fick den stora äran att plantera trädet var SOV Sveriges ordförande
Margit Rosen Norlin och kyrkorådets ordförande Toomas Lilienberg.
De grävde, planterade och vattnade
den nya eken som förhoppningsvis
skall påminna om den stora flykten
1944 i många, många år framåt.
Efter trädplanteringen samlades alla på Ockupationsmuseet för
kyrkkaffe och en presentation av
den nya boken ”Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön”. Boken
är en sammanställning av de flyktberättelser som funnits i SOV:s
arkiv sedan 1940-talet. I den finns
också en förteckning över samtliga estlandssvenskar som kom
till Sverige 1940-1945. Margareta

SOV Sveriges ordförande Margit
Rosen Norlin och kyrkorådets ordförande Toomas Lilienberg planterade
en ek till minne av flykten 1944.

Hammerman, som har gjort sammanställningen, var också den som
presenterade boken. Intresset var
stort och många hade frågor runt
den. Så avslutades denna minnesdag i Tallinn.
Boken ”Estlandssvenskarnas flykt
över Östersjön” kan beställas via
SOV:s hemsida http://www.estlandssvenskarna.org. I vänsterkanten finns
en länk att klicka på. Eller också kan
du ringa till tnf 08-612 75 99 (telefonsvarare). Pris 200 kr + porto 89 kr.

Ülo Kalm lade ner ett vackert blomarrangemang vid minnesbåten medan
Anu Raagma och Eva Mäger tände ljus.
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Estlandssvenskarnas traditionella
Kyrkodag ägde i år rum den 25 oktober i Immanuelskyrkan och samlade cirka 50 besökare.
Inbjuden gäst var Folke Elbornsson, tidigare kyrkoherde i Slöta församling i Västergötland. Han är gift
med Öie, dotter till Sven Danell som
var präst i Nuckö församling under
åren 1930-37. Om sin tid i Estland
skrev han boken ”Guldstrand”.
Elbornsson predikade vid gudstjänsten och höll efter kaffepausen
ett intressant föredrag om prästsläkten Danell. Svens farfar Isak, som
tog familjenamnet, var kyrkoherde
och fadern Hjalmar blev biskop i
Skara stift. Efter återkomsten från
Estland blev Sven Danell föreståndare för Ersta diakonianstalt, hovpredikant, kyrkoherde i Västra Tunhem
och slutligen, som sin far, biskop i
Skara stift. Under sovjettiden var
han mycket engagerad i kontakterna
med de baltiska staternas lutheranska kyrkor. Av hans två söner är den
ene prästvigd och den andre är munk
i ett kloster i Frankrike.
På programmet stod i övrigt
sång av Inger Lundin och Raul Targamaa till pianoackompanjemang
av Eva Claeson-Jacobsson.

Folke Elbornsson visar hur Sven
Danell under sin tid i Estland lärde
sig att tre gånger höja händerna under välsignelsen av församlingen.
Foto: Mattias Reinholdson

Pubafton

Höstmöte

Gunvor Strömbom underhöll tillsammans med barnbarnet Johan Strömbom
när föreningen arrangerade pubafton.
Foto: Bengt Heyman

Alla som inte kom till höstmötet i
Eskilstuna gick miste om en mycket
bra och intressant föredragshållare.
Lars Grundberg, den första svenska
ambassadören i Estland, berättade
om sina uppdrag, om sin första bostad. Han berättade om sin sjuårige
son som började i skola i Tallinn,
och som lärde sig estniska fort och
har nytta av det än i dag.
Hans fru Gunnel arbetade på ett
psyksjukhus i Estland. Hon berättade förfärliga episoder därifrån. Har
man läst Cancerkliniken, av Solsjenitsyn anno -68, så var det precis
vad hon upplevde.
Vi hade förstås annat som vi
också redovisade för. Lennart Ygstedt var en bra moderator.
Det blev kaffe och smörgås i
pausen.
Böcker såldes förstås, ”Roslepboken” av Manfred Hamberg såldes
i många exemplar.
Cirka 85 personer hade kommit.
De flesta för att höra Lars Grundberg, men även för att träffa gamla
bekanta.
Ett bra höstmöte, trots att ordföranden låg hemma nedbäddad i en
förkylning.

Birgit Brunberg

Birgit Brunberg

Den 17 oktober var det Rickul/
Nuckö Hembygdsförenings tur att
hålla i en pubafton. Tyvärr blev annonseringen inte som vi tänkt. För
få visste om den. Det blev en trevlig
pub i alla fall.
Gunvor Strömbom med dragspel och barnbarnet Johan med gitarr underhöll med musik.
De hade ett nytt sånghäfte med

kända sånger, som var roliga att
sjunga. Sången leddes av Lennart
Ygstedt.
En frågesport med lite för kluriga frågor fanns. Så kluriga att de
bästa bara hade fyra av elva möjliga
rätt. Varmkorv med bröd serverades
och öl och vin fanns att dricka.
En trevlig kväll med flera nya
besökare.

Kärt återseende
Ylva Engelke

Då jag och min familj semestrade
i Kalifornien i somras hade vi den
fantastiska möjligheten att besöka
min pappas morbror och gudfar,
Anton Treiberg 105 år, i hans hem
i Los Angeles. Min pappa och jag
bodde sommaren 1984 en månad
hemma hos Anton och hans familj
i Los Angeles. Nu, exakt 30 år senare, var jag tillbaka.
Jag tog kontakt med Antons dotter Lilian samt barnbarnet Alvar när
vi anlänt till Los Angeles och de
bjöd hem oss på middag. Efter att
ha suttit i rusningstrafik tre timmar
anlände vi slutligen till deras hem
söder om Los Angeles. Vi hade en
jättetrevlig kväll tillsammans och
det var en fantastisk upplevelse att
få se Anton igen efter alla dessa år.

Anton Treiberg tillsammans med
Ylva Engelke.
Foto: Privat

Anton fyllde 106 år den 18 oktober och av tolv syskon är han den
enda som lever. Trots hans höga ålder är han fortfarande den Anton jag
minns, alltid med humor och glimten i ögat. Återseendet av Anton var
helt klart ett av mina starkaste minnen från vår semester i Kalifornien
denna sommar.
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Lars Grundberg med fru Gunnel
var inbjudna till höstmötet i Eskils
tuna.

Estlandssvenskarnas Hembygdsdag
Göte Brunberg

Estlandssvenskarnas traditionella
Hembygdsdag firades i år den 30
augusti. Med anledning av att det
i år har gått 70 år sedan den stora
överflyttningen till Sverige hade arrangören SOV hyrt Historiska museets Barocksal för evenemanget
och satsat på ett tre timmar långt
program med en blandning av föredrag, musik och dans. Deltagarantalet, cirka 230 personer, blev långt
över det förväntade.
Författaren och arkeologen Jonathan Lindström, med anor från
Ormsö, höll ett föredrag om de
första svenska bosättningarna på
Estlands kuster och öar. Den traditionella historieuppfattningen är att
invandringen påbörjades först efter
det att tyskar och danskar hade intagit Estland omkring 1220. Enligt
Lindströms forskning skulle Ormsö
ha koloniserats redan omkring 1205
av bönder från norra Öland. I början
av nästa år kommer han att ge ut en
bok där han beskriver sin teori.
Jorma Friberg från Aibolands
museum berättade om den tapet
som museet gjorde i samband med
det svenska kungaparets besök i
Estland 2001. Tapeten, som är 20
meter lång, beskriver den estlandssvenska historien under 700 år. En
kopia, som har färdigställts av Åbo

Efterlyses
Agnes Callenmark lånade, för
ett antal år sedan, ut en Rickul/Nuckö-dräkt i barnstorlek.
Nu efterlyser hon den.
Om du är den som lånade den
vill hennes dotter Lis gärna ha
kontakt med dig.
Ring Lis Callenmark på telefon 0708-54 92 92 eller 0888 90 95

Rågöbornas danslag under ledning av Nils Sjölund. I bakgrunden kopian av tapeten
på Aibolands museum.
Foto: Monica Ahlström

museicentral, var utställd på Hembygdsdagen.
Hans och Lydia Pöhls minnesfonds kulturstipendium delades ut
till Margareta Hammerman, bland
annat för hennes insats vid utgivningen av den nyutkomna boken
om estlandssvenskarnas flykt över
Östersjön och den bok om estlandssvenskarnas store ledare Hans Pöhl,
som gavs ut för några år sedan.
Bland sång- och musikinslagen
kan nämnas att Sofia Joons, med
eget ackompanjemang på talharpa,
sjöng visor från Gammalsvenskby
och Lilla Rågö. Tiiu Tulvik och
Janne Raba, som hade rest hit från
Nuckö, sjöng tillsammans med

Ny bok om Roslep
I ”Gårdar och torpställen i Rosleps by på 1930-talet” gör Manfred Hamberg en tänkt vandring
genom sin hemby.
Boken har bearbetats och färdigställts av Bengt och Eva Heyman.
På 62 sidor ges en detaljerad beskrivning av alla gårdar och torp i
Roslep och deras invånare.
Beställning görs hos Ingegerd
Lindström, tfn 070-735 53 12 eller
e-post kokkas@telia.com. Priset
är 80 kr + porto 42 kr.
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Majlis Lindroos sånger av Mats Ekman, ”Ätsve Mats”. Peeter och Pia
Paemurru från Tallinn spelade klassiska stycken på cello och piano och
ackompanjerade Raul Targamaa när
han sjöng sånger av Edgar Elgar
och Benny Andersson.
Rågöbornas danslag uppträdde
under ledning av Nils Sjölund, med
dragspelsmusik av Endel Enggrön
och Manfred Strickman. Danslaget,
som bestod av sju par, var förstärkt
med dansare från Rickul och Runö
och denna gång även från Muhu i
Estland.
Hembygdsdagen avslutades traditionsenligt med ”Modersmålets
sång”.

Hapsal 735 år
Ingegerd Lindström

L

ördagen den 23 augusti 2014
firade Hapsal sin 735:e födelsedag. Detta firades med massor
av musik, 12 timmar rättare sagt,
samt med en 50-kilos tårta. Det
var aktiviteter för barnen och alla
kaféer och restauranger erbjöd födelsedagsrätter. Detta firande fick
mig att fundera på hur mycket jag
visste om Hapsal, rent historiskt.
Jag bestämde mig för att ta reda
på så mycket som möjligt om estlandssvenskarnas
”huvudstad”
och det jag kom fram till vill jag
gärna dela med mig av till er alla.
Hapsal (på estniska Haapsalu)
är en av Estlands äldsta städer.
Staden var omgiven av asplundar,
vilket troligen har gett den dess
namn. Haab betyder asp på estniska
och salu betyder lund/dunge, alltså
Haabsalu som blev Haapsalu. Aspen var för slaverna, den tidiga estniska befolkningen, och för många
andra ett heligt träd. Kyrkan kallade
den ”hedningarnas träd”.

A

rkeologiska fynd visar på att
området kring Hapsalviken
var bebott redan på 700-talet och
användes då som en hamn för de
lokala kustinvånarna. Senare förvandlades det till en bosättning
och sedan, senast på 1000-talet, till
ett handelscentrum. År 1224 lade
de tyska korsfararna under sig det
forna Läänemaa. År 1228 bildade
Rigas biskop Ösel-Viks biskopsstift av Läänemaa, Ösel och Dagö.
Till stiftets biskop utsågs Gottfried,
abboten från cistercienserklostret i
Dünamünde. I början var biskopsborgen belägen i Lihula men efter
en tvist mellan Tyska orden och
biskopen flyttades stiftet till Gamla
Pärnu. Efter det att letterna hade
förstört biskopsborgen där, i ett
krig 1263, så beslöt biskopen att
flytta stiftet till Hapsal. År 1265
påbörjade biskop Hermann von
Buxhoevden bygget av en enorm
stenborg och en domkyrka.

Borgen i Hapsal spelade en stor roll då staden grundades.

Foto: Ingegerd Lindström

D

et första skriftliga dokumentet
från Hapsal är från 1279 och
samma år förklarade biskop von
Buxhoevden att borgen och domkyrkan var färdigbyggda. Han gav
dessutom ett stycke mark till folket,
där han menade att man skulle bygga en stad, och han skulle verka för
att Rigalagen skulle gälla där. Rigalagen, som var ett dokument med
48 artiklar skrivet på latin, sammanställdes första gången 1227 till
Tallinn och 1279 till Hapsal. Några
år senare gav biskop Jacob Hapsal
stadsrättigheter, som var baserade
på Rigalagen. Denna lag, som nu
innehöll 67 artiklar, kallades senare
för Hapsallagen.
De tyskar som var bosatta i staden betalade en lägre summa till
stadens förvaltning än vad esterna
och svenskarna gjorde. Detta orsakade naturligtvis tvister mellan
de olika folkslagen och bidrog till
många beväpnade strider i staden. I
hela landet var esterna förtvivlade
över de stora ekonomiska pålagorna
och de orättvisor som de upplevde.
Denna förtvivlan kulminerade den
23 april 1343 i den så kallade Georgsnatten (Jüriöö). Det blev ett
bondeuppror, med start i Harjumaa
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län, som har lämnat eko efter sig i
den estniska historien. Samma år
intog estniska bönder borgen i Hapsal under två månader. Men Tyska
orden skickade ut soldater från Tallinn och drev bort bönderna därifrån. Bondeupproret pågick under
ytterligare två år innan det kvästes.

H

apsal växte och fick en allt
större betydelse. Detta kan
man läsa om i lagen om stadsrättigheter som ständigt uppdaterades. För att skydda borgen byggde
man en skyddsvall av trä runt den
och kyrkan redan på 1300-talet.
Senare ersatte man denna med en
mur av sten. Muren var cirka 1,4
kilometer lång med fyra portar.
Borgens betydelse minskade redan
på 1600-talet, då förbättrade vapen
tillkom och muren inte längre var
ett effektivt skydd. Ösel-Vik-stiftet
likviderades i början av Livländska kriget 1558-1583. Efter det
bytte borgen ägare många gånger.
År 1576 intogs borgen av den segrande ryska armén. År 1577 led
staden svårt då Ivo Schenkenbergs
bondearmé, understödd av svenskarna, intog staden och förstörde
och brände borgen.

Å

r 1581 föll borgen och staden i
svenskarnas händer och förblev
så under 129 år. Staden återhämtade
sig sakta men invånarna förblev fattiga på grund av de svenska feodallagarna. Invånarna försörjde sig på
jordbruk, djurhållning och fiske.
Redan 1576 hade ryssarna bränt ner
borgen men då Jacob de la Gardie
1625 fick köpa Hapsal av den svenske kungen, beslöt han att borgen
skulle repareras och moderniseras.
Detta blev inte gjort i den utsträckning som behövdes och när sonen
Magnus Gabriel de la Gardie ärvde
Hapsal av sin far beslöt han i sin tur
att försöka avsluta sin fars verk. Men
Magnus Gabriels ekonomi tillät inte
de storslagna planer som han hade
för borgen, utan 1680 lades arbetet
ned. Han sålde borgen och några
år senare brann den ned och sedan
dess har den stått i ruiner. I slutet av
1800-talet påbörjade man restaurering av borgen och återuppbyggnad
av kyrkan. Under andra världskriget
stängdes kyrkan och man övervägde
till och med att göra en simhall i kyrkans lokaler. Men detta blev inte av
och 1971 påbörjades en ny restaurering av domkyrkan.
År 1700 utbröt det Nordiska
kriget och de ryska trupperna under ledning av general Rudolf Felix Bauer nådde Hapsal på hösten
1710. Staden kapitulerade utan
motstånd. Samma år utbröt pesten i
Estland och Hapsals befolkning re-

ducerades till 100 personer. Staden
fortsatte snabbt att växa igen men
förlorade snart sin stora betydelse
som administrativt centrum. I och
med fredsavtalet i Nystad 1721 tog
ryssarna makten och svenskarna
fick överlämna hela Estland.

Å

r 1784 bildades Hapsals län
och staden Hapsal blev dess
centrum. Hapsal förblev en liten
stad med 90-100 hus och en befolkning på cirka 600 personer. En
ökning av invånarantalet skedde
på 1700-talets andra hälft då Hapsal blev ett hälsocentrum. År 1864
hade befolkningen redan växt till
2 300 personer. Hapsal lockade
många besökare med sina hälsosamma bad och sin friska luft. Den
läkande leran från Hapsalviken
hade stadens invånare använt själva
under lång tid, för att till exempel
lindra ledsmärtor. Nu gjorde doktor
Carl Abraham Hunnius en analys av
leran och fann att den hade många
läkande egenskaper. Han startade
1825 det första lerbadet, Bergfeldts.
Det finns kvar även idag. Hapsal
blev snabbt ett populärt hälsocenter
för eliten i S:t Petersburg och tsaren
själv besökte staden flera gånger. På
grund av alla dessa sommargäster
fick stadens invånare det bättre ekonomiskt och man började utveckla
olika typer av hantverk, som såldes
till sommargästerna. Hapsal utvecklades till en populär turist- och som-

På Tjajkovskijs bänk i Hapsal kan man sitta och lyssna
på ett stycke ur hans sjätte symfoni.

marstad. En av de mer prominenta
gästerna var den ryske kompositören Peter Tjajkovskij som vistades i
staden en hel sommar 1867.
För att underlätta resandet för den
kejserliga familjen bestämde tsar
Nikolaus II att man skulle bygga en
järnväg mellan Leningrad och Hapsal. Denna stod klar 1906. Stationen
i Hapsal fick den längsta perrongen
i Estland, 216 meter lång, och en
speciell salong för medlemmarna av
den kejserliga familjen. Järnvägen
gjorde Hapsal till en betydelsefull
stad och åren före andra världskriget
var den ljusaste perioden i stadens
historia. Staden fick även en del industrier, framförallt fiskindustri.

I

dagens Hapsal bor cirka 10 800
personer och där finns fortfarande en fiskindustri, byggindustrier,
transportindustri och en hel del små
företag. Men fortfarande är det turismen som dominerar. Idag finns
tre spa-anläggningar, Fra Mare som
är den modernaste och byggdes
1997, Laine som byggdes 1937 och
Bergfeldts från 1825. Även hantverksverksamheten blomstrar. Ett
hantverk som Hapsal är känt för är
den så kallade hapsalschalen. Den
har tillverkats i Hapsal sedan första
delen av 1800-talet. En otroligt tunn
och vacker schal vars tillverkning
sker manuellt, men den börjar bli
hotad då få kan konsten att tillverka
den idag.

Carl Magnus de la Gardie lät bygga slottet åt sig 1830.
Under sovjettiden användes det som sjukhus och efter
en renovering nyligen gjordes det om till ålderdomshem.
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Meteoritnedslaget vid Nygrund
Sven Borrman

År 1991, när Estland hade blivit fritt, kunde jag återigen, som
när jag var ung, vandra längs
kalkstenshällen Gränna på Spithamnstranden. Det var en vacker
sommardag och mina sinnen och
känslor var lika ljusa som den. När
min stilla promenad hade kommit fram till Udden upptäckte jag
egendomliga stenblock, som var
så annorlunda än de jag tidigare
sett. Det var som att se troll bland
människor. Mörka, spruckna, kantiga, som opåverkade av istidens
nötning. Gåtfulla hade dessa stenblock länge varit för geologer från
Estland, Finland och Sverige. Ingen hade lyckats lösa deras gåta. Var
fanns deras ursprung?
Några år senare fick jag höra
ett rykte om att man fått fram att
dessa block kunde vara rester efter ett meteoritnedslag. En kvarvarande estlandssvensk, Sven Kuinberg, visste vilka de här forskarna
var och kontaktade dem. Jag fick
därigenom forskningsmaterial som
beskrev hela denna långa kedja av
forskningsarbete som slutade med
det slutliga klarläggandet 1997: ursprunget till stenarna är ett meteoritnedslag för 535 miljoner år sedan
vid Nygrund (”Nigronne”) några
kilometer nordost om Odensholm.
Nygrundbreccian
Vägen till upptäckt av Nygrundkratern tog inte sin början vid grundet med samma namn utan med de
egendomligt formade flyttblocken
vid Odensholm och Estlands nordvästra strandområde. Flyttblocken
ifråga, en del av dem riktiga bjässar på mer än 10 m i diameter, har
verkligen ett annorlunda utseende:
mörka med ojämn yta, med sprickor
och rännor som vore de sammansatta av olika bitar. Till dem hör
också Toodristenen som ligger på
havsbotten vid Sandgrundet. Med
en omkrets av 54 m och en höjd av
närmare 11 m kan denna sten anses

Nygrundkratern, läge och seismisk genomskärning.

Bild: Eesti Geoloogiakeskus

som det största flyttblocket i Estland.
Vid närmare betraktande framgår att de annorlunda flyttblocken
består av flera bergarter som är välkända i vår kristallina berggrund –
eruptiva och metamorfa bergarter
(gnejs, granit, amfibolit med mera),
kantiga stycken som är ihopcementerade med en finkornig massa av
samma bergart. Dessa annorlunda
flyttblock kan vara av flera olika
sorter, alltifrån enkla och täta, vanligtvis fyllda med vit kalkspat eller
mörka amfibolitblock, till sådana i
vilkas finkorniga massa endast några få bitar av bergarten finns kvar.
Bergarten, som de annorlunda
flyttblocken består av, kallas i allmänhet för breccia. Runtom i världen finns oberäkneliga mängder
med breccia, men vår speciella sort,
nygrundbreccian, har uppstått på ett
enda ställe genom en sällsynt händelse för ungefär 535 miljoner år
sedan, då en jättemeteorit (med en
diameter av cirka 400 m) träffade
jorden. Men vägen till att få vetskap
om detta har varit lång (när kollisionen inträffade låg det nuvarande
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Nygrundområdet ungefär vid södra
polcirkeln).
Förloppet vid meteoritnedslag
Den världsberömde estniske astronomen Ernst Õpik har fått sin berömmelse just genom meteoriter.
Han har lagt grunden till dagens
teorier om meteoritexplosioner. I
en artikel publicerad 1916 påstod
han att när en meteorit kolliderar
med jordens yta, sker det inte som
en vanlig stöt, utan som en riktig
explosion av trotyl vars mängd kan
jämföras med meteoritens vikt.
Varje meteorit, ur vilken vinkel
den än faller, verkar som en kanonkula. Den tränger in i planetens yta
lika djupt som dess egen genomskärning och först därefter – på ett
enda ögonblick, då hela meteoritens
jättestora kinetiska energi förvandlas till värme – förångas den och
exploderar. Explosionen är då, som
sakkunniga fysiker säger, inget annat än energins snabba övergång
från en form till en annan. Armin
Õpik, en yngre broder till Ernst,
som sysslade med Odensholms
geologi var den förste som forskade
i de annorlunda brecciaklippforma-

tionerna. Han kallade bergarten för
gnejsbreccia.
En annan forskare, Nikolai
Tamm, beskriver att alla flyttblock
som består av eruptiva eller metamorfa bergarter har oss veterligen
kommit någonstans norrifrån. Han
vände sig till sina svenska och finska kollegor, som alla drog den slutsatsen att dessa aldrig tidigare sedda
stenar bara kan komma från Östersjöns botten, från ett område norr
eller nordväst om fyndplatsen. Men
problemet med deras ursprungliga
härkomst förblev olöst. Det verkade dock vara klart att något sådant
kunde skapas enbart genom katastrofala vulkanutbrott.
Brecciastenarnas ursprung
Kunskapen om att meteoritexplosioner kan förånga en enorm mängd
sten och smälta den till en materia
som liknar vulkaniskt glas, förvandla den till tuffbreccia, klarlades
först vid slutet av 1900-talet. I sin
forskning om flyttblock preciserade
de kända geologerna Karl Orrvik
(1933) och Herbert Viiding (1955)
brecciablockens utbredningsområden i nordvästra Estland. Den nya
förklaringen till gnejsbreccians utveckling härstammar från 1995, då
det i nr. 3 av estniska Geologicentrums Skrifter publicerades ett kort
meddelande av Kalle Suuroja och
Tõnis Saadre om deras kartläggning av ett hundratal brecciablock
på Estlands nordvästra kustområde
och Odensholm.

Sten vid Spithamnudden.

Artikelförfattarna förmodade att
dessa, och andra redan tidigare kända flyttblock med samma beståndsdelar, kunde härstamma från någon
närliggande meteoritkrater (impaktstruktur) och det kunde inte uteslutas att en sådan krater gömmer sig
under Nygrund. Under följande år
genomförde det estniska geologicentret geologiska undersökningar
av havsbottnen, vilka befäste den
nya teorin. Den slutliga förklaringen kom 1997 när dykare högg loss
de första proverna från Nygrundkraterns ringvall på havsbotten.
Dessa prover visade sig innehålla
exakt samma slags breccia som i
flyttblocken.
Stenarnas utbredning
Numera känner man till fler än trehundra flyttblock av nygrundbreccia, för att inte tala om oräkneliga
mindre stenar med samma beståndsdelar (10-100 cm små runda stenar).
Det solfjäderformade markområdet
där brecciastenar förekommer är
ganska stort. Ju längre bort från
Nygrund desto glesare med brecciastenar. Stora brecciablock har man
funnit på Odensholm och i havet
däromkring, på fastlandet mellan
Derhamn och Ristinina och även på
västra Estlands strandområde, från
Derhamn till Rohuküla, likaså på
öarna Ormsö, Moon och Ösel. Enn
Pirrus har redogjort för sådana fynd
även i inlandet i nordvästra Estland.
Karl Orviku har skrivit om en sådan kullerstenstor brecciasten även

på Runö i Rigabukten. Nygrundbreccian finns utbredd på ett område av flera tusen kvadratkilometer
och dess andel av alla flyttblock kan
uppgå till tio procent (i genomsnitt
troligen inte over 1 procent). Det är
ytterst svårt att bedöma deras totala
volym men enligt mycket spekulativa beräkningar kan det vara upp
till hundratusen kubikmeter. Om
man också räknar med de jätteblock
som ligger på havsbotten i kraterns
närhet, de största av dem med 100tals meter i genomskärning, då kan
volymen gå upp till miljontals kubikmeter.
En jämförelse
Meteoriten vid Nygrund var förvisso stor men vid en jämförelse kan
nämnas att meteoriten, som skapade Siljansringen i Dalarna för 360
miljoner år sedan, hade en diameter
av 4 km. Den lämnade efter sig en
krater med 52 km diameter och ett
10 km djupt hål. Nedslaget beräknas ha skett ungefär där Kanarie
öarna ligger i dag.
Nygrundkratern
Läge: 59º 20’ N, 23º 31’ Ö.
Yttre diameter: ca 20 km.
Inre diameter: ca 7 km (en
inre vall med diametern 6 km
och en yttre med diametern
8 km).
Djup: större än 500 m (nu
fylld med sediment).
Ålder: ca 535 miljoner år.

Stenformationen ”Gahorna” vid Roslepstranden.

Foto: Sven Borrman

Foto: Göte Brunberg
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Skogsägarföreningen utvecklas vidare
Bengt Brunberg

Rutinerna för samarbetet är än så
länge inte helt utvecklade, men betalningen från LM till verksamhet
inom avdelningen VKS börjar fungera efter vissa rutiner. Den svenska
avdelningen får också avrapportering från Estland och kan påverka
besluten där. I början av december
representerar Carl-Axel Adelman
VKS vid LM:s styrelsemöte, så
rapport därifrån får komma längre
fram.
Fler bör vara med
De senaste siffrorna från september visar att LM nu har cirka 320
medlemmar, det vill säga en ganska kraftig ökning har skett under
året. Framförallt har detta berott på
att en mindre skogsägareörening,
Kullamaa-Loodna, precis som VKS
beslutat sig för att ansluta sig till LM
med enskilda medlemmar. Främst
Eva Odenskiöld kommer från VKS
styrelses sida att arbeta med information och stöd för att alla våra svenska
medlemmar ska gå med i LM.
Planeringsläget hos LM
LM har nu tre anställda, Mikk Link
som chef, Allar Luik som arbetar
med avverknings- och virkesfrågor
samt den nyanställde Arvo Aljaste,
som arbetar med planering av skogsåtgärder. Detta innebär att resurserna
stärks för service till medlemmarna,
men också att verksamheten måste
ha en tillräckligt stor omfattning för
de ökade personalkostnaderna.
För Ormsö har Arvo gjort ett
antal planförslag och skickat ut till
medlemmarna. Totalt är avverkningsbehovet stort, men endast 1015 procent är i nuläget kontrakterat
till denna vinter. Planen är att avverka cirka 3 000 m3 fram till årsskiftet
och cirka 3 000 m3 under vintern
och tidiga våren efter årsskiftet. Under hösten ska nu också cirka 40 ha
markberedas för att planteras under
våren-försommaren 2015.
I Rickul-Nuckö och anslutande
områden finns planer klara för cirka

Illustration: Västra Kustens Skogsägare

10 000 m avverkning denna vintersäsong. Under hösten har cirka 90 ha
markberetts, varav cirka 67 ha ska
planteras med cirka 120 000 plantor
nästa år. Resten föryngras med maskinell sådd eller självsådd från fröträd.
De steg som ingår i planarbetet
för LM är att:
1. Föreslå till markägaren i grova
drag vad som behöver göras baserat
på den information som finns tillgänglig.
2. Skicka preliminärt förslag till
åtgärder, som gallring, slutavverkning eller plantering.
3. Svara på kommentarer och frågor
från markägaren.
4. Skriva representationsavtal för
att kunna fortsätta med detaljerad
planering i skogen.
5. Ge detaljerat förslag till mark
ägaren inklusive intäkter, kostnader
och bidrag.
6. Signera kontrakt om exempelvis
försäljning av avverkningsrätter.
En del har börjat sälja skog
Under året har LM hjälpt sex medlemmar med försäljning av skogsmark mot viss avgift. LM kan erbjuda två olika arbetssätt för detta, med
olika mycket hjälp. Man kalkylerar
ett pris, tar fram dokumentation för
försäljning och arrangerar en skriftlig auktion samt utser vinnaren. Om
3
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markägaren vill ha ännu mera hjälp
kan LM också representera denne
hos Notarius Publicus i Estland för
signering av försäljningen, efter att
markägaren och den svenska notarien bestyrkt dokumenten.
Skogsträffen i oktober
Under oktober arrangerade hembygdsföreningen på Ormsö och VKS
en ny skogsträff i Stockholm, denna
gång med breddad inbjudan till alla
VKS medlemmar. Det blev som
vanligt en mycket livlig och trevlig
skogsbruksdiskussion med ett drygt
trettiotal medlemmar. Inbjudna som
föredragande var Bengt Brunberg,
som berättade allmänt om skogsbruk
i Sverige och Estland och jämförde
med andra länder. Mikk Link och
Arvo Aljaste från LM berättade om
verksamheten i Estland och stannade sedan kvar efteråt för att svara
på enskilda medlemmars frågor, ett
mycket bra tillfälle för lite mer komplicerade frågor om fastigheternas
behov och skötsel.
Kontakta oss gärna för frågor
via mejl på info@vastrakustensskogsagare.se. Hemsidan www.
vastrakustensskogsagare.se
har
mer information och kontaktuppgifter. Se gärna även LM:s hemsida
www.lmy.ee, där lite information nu
finns även på svenska.

Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel överlåtelse, arvsärende, bygge, försäljning
eller köp av fastigheter.

Färjetrafik Stockholm-Tallinn

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

M/S Romantica och M/S Victoria går alternerande varje dag från Stockholm (Värtahamnen) och Tallinn.
Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 17.45 - Mariehamn 00.50
Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.00
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50
Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.00
För medlemsrabatter och avtalsnummer, se
www.rnhf.se (gå till ”Medlemssidor”).
Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 66 60

Färjelinjen
Kapellskär – Paldiski

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

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Kapellskär och Paldiski. De har nu fått en ny, bekvämare färja, Sirena Seaways.
Avgångstider från Kapellskär:
Måndag–
Onsdag 12.00
ankomst Paldiski 21.00
Torsdag 22.30
ankomst Paldiski fredag 9.00
Fredag ej avgång
Lördag–söndag 12.00 ankomst Paldiski 21.00
Avgångstider från Paldiski:
Måndag–
onsdag 23.55
ankomst Kapellskär 9.30
Torsdag ej avgång
Fredag–söndag 23.55 ankomst Kapellskär 9.30
(lördag 9.45)
För medlemspriser, villkor och övrig information,
se www.rnhf.se (gå till Medlemssidor och logga
in).
Boka med e-post till trip@dfds.com. Tfn för bokning är: +372 66 61 675. Ange SEFÖR vid bokning. Vid incheckning skall medlemskortet uppvisas.
OBS! Fr.o.m 1 januari 2015 tar DFDS ut en til�läggsavgift för att täcka ökade kostnader p.g.a ett
EU-beslut om minskning av svavelutsläpp.
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Julklappstips

”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.

