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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Ett år går fort. Sommaren bara för-
svinner bort och plötsligt är det jul. 
Men ändå, om man ser tillbaka på 
året som gått ser man ändå att det 
hänt många saker, både bra och min-
dre bra.

De bra sakerna är de som läm-
nar glada minnen, som till exempel 
Hemvändarveckan, alla goda möten 
med medlemmar och alla trevliga 
styrelsemöten under året.

De mindre bra är kanske helt per-
sonliga för mig, men det är den en-
visa och närgångna snoken jag hade 
utanför köksdörren en hel månad 
innan jag tog modet till att helt en-
kelt flytta den till en annan plats. 

Mindre bra var väl också vädret 
denna sommar. Kallt och en hel del 
regn hela juni och juli men sedan 
fick vi äntligen en dos sommar i au-
gusti. Lite upprättelse fick vi genom 
den varma och soliga hösten. Kan-
ske vintern inte blir så lång i år med 
tanke på att det i alla fall är novem-
ber (åtminstone när detta skrivs) och 
ännu inte kallt.

Kulturförvaltningen
Inne i tidningen kan du läsa om se-
naste mötet med Kulturförvaltningen 
som hölls i oktober. En av de stora 
frågorna var denna gång valet som 
skall ske nästa år. Valet till Kultur-
förvaltningen sker vart tredje år och 
2016 är det dags igen. Under den pe-
riod som gått har föreningen haft två 
ledamöter med och vi hoppas givet-
vis att vi skall ha minst två ledamöter 
med under nästa treårsperiod också. 

För att vara valbar till Kulturför-
valtningen måste man vara estnisk 
medborgare. För att få estniskt med-
borgarskap skall man vara född där 
eller ha föräldrar/far- eller morför-
äldrar som är födda där. I vissa fall 
kan du bli estnisk medborgare om 
din make har estlandssvenska rötter. 
Tyvärr inte om din maka har dessa 
rötter, vilket kan synas diskrimine-
rande. 

I Sverige är det numera godkänt 

att ha dubbla medborgarskap, men i 
Estland är det endast tillåtet för est-
landssvenskarna att vara medborga-
re både i Sverige och i Estland. 

Många frågar sig; ”Varför ska jag 
bli estnisk medborgare? Vad har jag 
för nytta av det?”

Mitt svar är att man idag egentli-
gen inte har någon nytta av det, men 
genom att ta ut ett estniskt pass eller 
id-kort och registrera sig i minori-
tetslängden hjälper man till att stödja 
arbetet i Estland för att behålla den 
estlandssvenska kulturen och det 
estlandssvenska arvet. Och det är 
viktigt! Finns det ingen som arbetar 
aktivt för det i Estland kommer min-
net av att det funnits svenskar i Est-
land under långa tider att försvinna. 
Och det vore en ogärning mot alla 
förfäder som levde sitt liv och hade 
sin egen kultur där.
Glöm inte att rösta!
Om inte Kulturförvaltningen kan fort-
leva finns det ingen kvar som kämpar 
för att bevara det estlandssvenska i 
Estland. Och för att vi ska kunna fort-
sätta att ha en fungerande Kulturför-
valtning måste minst 50 procent av 
alla röstberättigade rösta i valet.

Vi var otäckt nära den gränsen vid 
förra valet då endast cirka 51 procent 
av alla röstade. Du som redan är re-
gistrerad på minoritetslängden, ta 
vara på din möjlighet att rösta in den 
du vill ha i Kulturförvaltningen.

Valet
Valet till Kulturförvaltningen kom-
mer att ske den 4-6 november 2016. 
Liksom förra gången kommer vi i 
Sverige endast att kunna poströsta, 
men om man tycker det är krångligt 
kan man denna gång få hjälp på Ros-
lagsgatan i Stockholm. Men vi åter-
kommer till detta senare. 

Om du inte har skaffat estniskt 
pass eller id-kort redan - gör det i vår! 

Vi i styrelsen kommer att kunna 
hjälpa dig med hur du skall göra för 
att bli estnisk medborgare. Hör av dig 
till oss med dina frågor!

Till minne
En av nutidens stora förespråkare för 
estlandssvenskarna i Estland, Uile 
Kärk-Remes, har avlidit. Hennes 
stora engagemang för den estlands-
svenska saken gjorde att hon med stor 
kraft drev frågan om kulturautonomi 
och egenförvaltning för estlands-
svenskarna. Det var tack vare henne 
som vi fick det första Kulturrådet och 
hennes lobbande i maktens korridorer 
som gjorde att Estland även tillät ut-
omlands boende estlandssvenskar att 
kunna skrivas in på minoritetslängden 
och få delta i val och i arbetet i Kul-
turrådet, som det hette från början.

Jag hade förmånen att få arbeta 
tillsammans med henne i den första 
styrelsen under den första mandatpe-
rioden och kunde på nära håll se hur 
stort hennes engagemang var. Hon 
hade ständigt nya ideér om vad vi 
skulle arbeta med och hon drev alltid 
nya projekt. Vi satt i timslånga skype-
samtal där hon hela tiden diskuterade 
nya vägar att nå ut till allmänheten 
i Estland med information om den 
estlandssvenska kulturen och hur vi 
själva skulle arbeta för att bevara den. 
Hennes arbete slutade inte klockan 
fem och inte heller på fredagskvällen. 
Hon verkade aldrig ta ledigt utan hade 
hela tiden något på gång. Den här för-
sta perioden satt hon som ordförande 
i styrelsen för Kulturrådet och ofta 
fick hon arbeta i motvind, men det 
verkade hon kunna skaka av sig. 

Jag är övertygad om att vi inte 
hade varit där vi är idag med dagens 
Kulturförvaltning om hon inte fun-
nits. Estlandssvenskarna i både Est-
land och Sverige har henne att tacka 
för mycket. Hon var inte bara enga-
gerad, hon var också oerhört kunnig 
i dessa frågor. 

Vi som arbetade nära henne och 
blev goda vänner till henne sörjer 
hennes alltför tidiga bortgång och 
hoppas att hennes stora arbete för est-
landssvenskarna i Estland inte skall 
bli bortglömt. 

God jul och  
Gott nytt år  

önskar styrelsen och redaktionen
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Aibotapeten, som i original finns 
på Aibolands museum i Hapsal och 
som visar estlandssvenskarnas his-
toria från medeltid till uppbrottet 
från hembygden 1943-44, har varit, 
och är, på turné i Sverige. Det vill 
säga – en fotografisk kopia av origi-
nalet, så skickligt gjord att man inte 
tänker på att det är en kopia. SOV 
i Stockholm har kopian till låns av 
Hantverksmuséet Klosterbacken 
i Åbo som lät göra den till samar-
betsprojektet Aiboland – Åboland 
muséerna emellan för några år se-
dan och hade under sommaren och 
hösten arrangerat en turné med ta-
peten i Sverige.

Under sensommaren visades den 
på Almedalens bibliotek i Visby på 
Gotland. Det var fullt hus den kväll 
då Jorma Friberg berättade om ta-
petens tillkomst med efterföljande 

konsert av Stockholms Estniska 
kör/Stockholmi Eesti Segakoor, 
som uppförde programmet Sångens 
beröring, en musikalisk resa över 
Östersjön tillsammans med folk-
musiker. Riina Noodapera, Estlands 
honorärkonsul på Gotland, hade ko-
ordinerat och var värd för program-
kvällen.

Så fortsatte Aibotapeten till Es-
kilstuna stadsmuseum. Eskilstuna 
som är vänort till Hapsal och där 
många estlandssvenskar och ester 
bosatte sig efter ankomsten till Sve-
rige. Och många kom till stadsmu-
séet just för att se Aibotapeten un-
der den månad den visades där.

Efter årsskiftet ställs Aibotape-
ten ut i centrala Stockholm, i Est-
niska huset/Eesti Maja, Wallingatan 
32, där man kommer att kunna se 
den under nära en månads tid.

Aibotapeten på turné
Lena Weesar

Broschyr om Roslep
Göte Brunberg

Roslep var ända fram till andra 
världskriget en helt svenskspråkig 
by. Under krigets sista år flydde, 
eller överflyttades, hela byns be-
folkning till Sverige. I de tomma 
gårdarna bosatte sig flyktingar. De   
hade ingen kunskap om byns tidiga-
re historia, något som också gäller 
för många av deras efterkommande. 
Man vet ungefär att ”det tidigare 
bodde svenskar i byn”, men inte så 
mycket mer.

När jag vistas i byn märker jag 
ändå ett intresse att få veta något om 
byns historia, då främst från perso-
ner från andra delar av Estland, som 
har köpt eller byggt sommarstugor 
i byn. Därför har jag länge funderat 
på att skriva en broschyr på estnis-
ka, som i stora drag beskriver byn 
och dess historia. I höstas gjorde jag 
slag i saken: jag skrev färdigt bro-
schyren, lät trycka den och delade 
ut den till byinvånarna. Eftersom 
jag tror att den kan vara intressant 
även för den som inte kan estniska 
har den också svensk text. Ett stort 
tack till Sven och Lea Kuinberg, 
som har rättat de otaliga felen i min 
estniska text!

Broschyren är inte till försälj-
ning, men kan laddas ned från Hem-
bygdsföreningens hemsida under 
rubriken ”Broschyr om Roslep”.

Estonian Air i graven
Estlands nationella flygbolag har 
inställt betalningarna som följd av 
ett beslut i EU vilket hade tvingat 
bolaget att betala tillbaka 85 mil-
joner euro till estniska staten. Ef-
tersom beslutet var väntat hade 
förberedelser gjorts för ett nytt bo-
lag, Nordic Aviation Group, som 
övertog de flesta Estonian Air-flyg-
ningarna med inhyrda flygplan och 
personal redan dagen efter beske-
det att Estonian Air läggs ner. På 
sikt är det tänkt att det nya bola-
get skall investera i egna flygplan 
och personal. SAS har under tiden 
tagit upp trafik mellan Tallinn och 
Stockholm, Köpenhamn och Oslo. 
Air Baltic noterar en kraftig ök-
ning av antalet passagerare till och 
från Tallinn efter Estonian Airs 
flygstopp. Estonian Air grundades 
1991. 
 
Goda kunskaper i engelska
Internationella EF Education First 
(EF-Skolan) placerar Estland på 
sjunde plats bland sjuttio länder 
i fråga om kunskaper i engelska 
bland vuxna. Estland hamnar inom 
kategorin goda kunskaper i eng-
elska. Danmark hamnar på  första 
plats och får 70,94 poäng, följt av 
övriga nordiska länder, Slovenien 
och Luxemburg. Estland får 63,73 
poäng. Enligt undersökningen fö-
religger ett samband mellan allmän 
livskvalitet, internetanvändning och 
inkomstnivå.

Korruptionsskandaler
Estland har drabbats av två större 
korruptionsskandaler under hösten. 
I augusti greps chefen för Tallinns 
hamn, Ain Kaljurand, och styrelse-
medlemmen Allan Kii. Båda miss-
tänks för korruption i miljonklas-
sen. Båda sitter fortfarande i häkte 
medan utredning pågår.

I september riktades anklagelser 
mot Tallinns borgmästare, tillika 

Centerpartiets ordförande, den ryss-
vänlige Edgar Savisaar. Skyddspoli-
sen genomsökte Savisaars hem och 
beslagtog omfattande bevismaterial. 
Genom domstolsbeslut fråntogs Sa-
visaar sin post som Tallinns borg-
mästare. Förundersökningen har 
ännu inte avslutats och slutgiltiga 
åtalspunkter föreligger inte. Sam-
tidigt med mutaffären har en strid 
brutit ut inom det av Savisaar ledda 
Centerpartiet. Partiet håller stämma i 
mitten av november varvid ny parti-
ledning skall väljas. Savisaar kandi-
derar till posten som partiledare trots 
nedsatt hälsa. Starkaste motkandidat 
är Kadri Simson, nuvarande vice-
ordförande inom partiet.   

Hamnprojekt i blåsväder
Hamnområdet i Tallinns hamn re-
noveras. Estlands arkitektförbund 
har protesterat mot att projektet 
Porto Franco utsetts som vinnare, 
eftersom man åsidosatt god sed för 
liknande tävlingar med bland annat 
jäviga jurymedlemmar. Man talar 
om plagiat förutom att projektet inte 
tar hänsyn till en öppen och attrak-
tiv stadsmiljö för boende utan foku-
serar på kommersiella intressen.

Amerikanska gränssoldater
Estlands inrikesminister Hanno 
Pevkur sade efter möte med sin 
amerikanska kollega att man dis-
kuterat utbildning och samarbete 
med gränsbevakning med hjälp av 
amerikanska specialförband. Vid 
mötet dryftades även gemensamma 
åtgärder för att komma till rätta med 
cyber-krigföring, ett område inom 
vilket Estland har god kompetens.

Brittiska förband till Estland
Estlands försvarsminister Hannes 
Hanso välkomnar Storbritanniens 
beslut att förlägga marktrupper till 
Estland. Hanso tillade att det brit-
tiska beslutet är en signal till Ryss-
land att en tänkbar rysk aggression 

mot Estland kommer att bemötas av 
samtliga NATO medlemmar.  Det 
brittiska beslutet handlar om statio-
nering av förband i kompanistorlek 
i samtliga baltiska länder och Polen. 
Estlands försvarssamarbete med 
Storbritannien går tillbaka till Fri-
hetskriget 1918-1920 då brittiska 
frivilliga stred på Estlands sida.

Vart flyttar ester?
Enligt Estlands folkbokföringsregis-
ter har 28 000 estniska medborgare 
lämnat landet de senaste tre åren. Po-
pulärast är Finland och Storbritan-
nien. År 2015 bodde närmre 105 000 
estniska medborgare utomlands, att 
jämföras med 76 000 år 2012.  De 
största estniska kolonierna finns i 
Finland, Ryssland, Sverige, Tysk-
land, USA, Kanada och Australien.

Företagsamma ester
I Estland investeras 41,79 dollar per 
person i nya företag och man ham-
nar därmed på tredje plats i Europa 
efter Storbritannien (49,49 dollar) 
och Cypern. I Sverige ligger mot-
svarande siffra på 32,86 dollar, i 
Lettland 8,41 dollar, Litauen 2,35 
dollar och Ryssland 0,71 dollar. 

Nya regler för taxi
Tallinns stadsfullmäktige har beslu-
tat att starttariffen vid taxiresa får 
vara maximalt 5,50 euro samt att ki-
lometerpriset inte får överstiga 1,10 
euro eller 24,20 euro per timme. 
Det nya regelverket innebär även 
strängare miljöföreskrifter för taxi.

Flyktingkrisen
Estland har intagit en restriktiv po-
litik gentemot flyktingströmmen 
från Mellanöstern, Afghanistan och 
Afrika. Estland har förbundit sig 
att ta emot ett par hundra personer. 
Hittills har sammanlagt 211 perso-
ner begärt asyl i Estland under årets 
första tio månader varav 71 bevil-
jats detta.

Årsmöte 2016
Härmed kallas ni till årsmöte lördagen den 23 april klockan 13.00.

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm.
Portarna öppnas kl 12.00.

Mer information i nästa nummer av Medlemsbladet.

Välkomna!

Ülo Kalm  berättade lite om Aibotapeten för intresserade åhörare när den 
visades upp på stadsmuseet i Eskilstuna. Foto: Ingegerd Lindström
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Kulturförvaltningen höll sitt höst-
möte lördagen den 10 oktober i 
Tallinn. Denna gång var det många 
som inte infunnit sig, men vi blev 
till slut ändå beslutsmässiga.

Mötet startade med att ordföran-
de Ülo Kalm hälsade alla välkomna 
men vände sig särskilt till en lång-
väga gäst, professor David Smith 
från Glasgowes universitet, som 
var där som gäst och åhörare. David 
forskar i minoriteters autonomi och 
var redan under sommaren i Estland 
för att intervjua Ülo.
Budget
Första punkten på mötet var den 
preliminära budgeten som presen-
terades för deltagarna och  god-
kändes. Då beskedet från Kultur-
ministeriet är att vi inte kommer 
att få någon höjning av bidraget till 
nästa år ändrade Kulturförvaltning-
en fördelningen mellan basbidrag 
och projektbidrag, så som Kultur-
förvaltningens vårmöte beslutade. 
Man ökade basbidraget och mins-
kade projektbidraget.  

2016 är ett valår
Nästa år är det val till Kulturförvalt-
ningen igen. Valet kommer att hål-
las den 4–6 november 2016 och vi 
hoppas på stort deltagande. Jana pre-
senterade hur tidigare valdeltagande 
hade varit. Från det första valet, där 
deltagandet var 75 procent, har det 
till det senaste valet sjunkit till endast 
52 procent. Detta ligger nära gränsen 
för om valet kan bli godkänt eller ej 
och är lite oroande. Mötet ansåg att 
en av orsakerna kunde vara att val-
lokalen i Stockholm hade slopats 
och att alla som bodde i Sverige var 
tvungna att poströsta.  Därför har nu 
valkommittén beslutat att be SOV att 
få tillgång till lokalen på Roslagsga-
tan, där det kan finnas folk som kan 
hjälpa till med poströstningen.

Är du född i Estland eller har 
föräldrar som är födda där kan du 
ansöka om estniskt medborgarskap 
och anmäla dig till minoritetsläng-

Rapport från Kulturförvaltningen
Ingegerd Lindström

Titeln som Estlandssvenskar-
nas kulturbärare kan föräras en 
person som gjort mycket för att 
föra fram den estlandssvenska 
kulturen och som arbetat för est-
landssvenskarnas sak. Alla har 
möjlighet att föreslå en kandidat 
till denna hedersutnämning. Man 
gör det genom att mejla namnet 
på den man föreslår samt gärna 
en liten förklaring varför just den 
personen skall få utmärkelsen.

Mejla ditt förslag till info@
eestirootslane.ee mellan den 1 
april och den 1 maj 2016. Du 
kan också skriva ditt förslag till 
kandidat i ett brev och då skicka 
det till Estlandssvenskarnas Kul-
turförvaltning, Rüütli 9, 101 30 
Tallinn, Estland.

Utmärkelsen i form av en 
medalj med Hans Pöhls porträtt 
delas ut i samband med sång- och 
dansfestivalen i Hapsal den 1–3 
juli.

Efter att förra hösten ha ordnat en 
pubkväll tillsammans med Ormsö-
föreningen fick vi blodad tand och 
arrangerade denna pubkväll den 9 
oktober. Det var uppemot 50 perso-
ner under kvällen. Vi hade bland an-
nat olika sorters estniskt öl, vin, en 
liten buffé med bland annat väldigt 
god åländsk saltgurka.

Bertil Adolfsson underhöll oss 
med visor, schlagers och ever-
greens. Vi var försedda med sång-
häften och sjöng bland annat Evert 
Taubes oförglömliga visa ”Möte I 
Monsunen”, med sista strofen ”. . . 
på den glittrande blåa ocean”.

Saga Adolfsson läste ett stycke 
ur ett brev till min pappa Gottfrid 
Erkas från min farbror Sigge Erkas, 
skrivet i Spithamn den 29 novem-
ber 1957. Sigge skriver: ”Käre bror, 
Tack för sist, förlåt att jag inte skrivit 
på länge . . . Jag mår bra som vanligt 
och jobbar tillfälligt med husbygge . 
. . Sörjer djupt fars bortgång! Tänk 
att vi inte fick träffas mer. Hur står 
det till med mors hälsa, hon är väl 
pigg ännu. Skriv nu ett riktigt långt 
brev om hur ni alla har det där borta, 
vad ni jobbar med och så vidare. Om 
det går bra så ber jag dig skicka en 
grammofonskiva, ”Höst i en park i 
Paris”. Har hört den biten i radio och 
är mycket betagen i den”. 

Bertil framförde sedan den fina 
visan som i slutet på 50-talet sjöngs 
av Thory Bernhards, det blev ett 
uppskattat inslag på pubkvällen. 

Flyktinghjälp
På pubkvällen presenterade bya-
laget sin insamling till Röda Korset, 
Från flykting till flykting.

För ett gott syfte och utifrån vårt 
estlandssvenska arv av flykt har 
byalaget startat en insamling till 
Röda Korset som pågår till den 31 
mars nästa år. Vi samlar in pengar 
till Röda Korsets arbete med att 
hjälpa människor i den historiskt 
stora flyktingkris som nu råder. Vår 
kassör Mats Erkas, som har tagit 

det fina initiativet att starta denna 
insamling, skriver:

”Vi är Odensholms byalag.  Som 
estlandssvenskar och estlandssven-
ska ättlingar, med våra rötter på den 
lilla ön Odensholm utanför Estlands 
nordvästra kust, vill vi, i denna tid 
av massflykt undan krig och förföl-
jelse med Sverige och andra euro-
peiska länder som mål, ta tillfället i 
akt att minnas.

Vi vill minnas att våra liv i fred 
och frihet här i Sverige är resulta-
tet av den äldre generationens flykt 
över Östersjön undan andra världs-
krigets ockupation och förtryck för 
över 70 år sedan. Många gånger 
skedde detta i egna mindre båtar 
över ett farligt hav. Att de estlands-
svenska flyktingarna blev mottagna 
och fick möjlighet att bygga upp en 
framtid för sig själva och sina barn 
och barnbarn här är något som vi 
alltid kommer att vara tacksamma 
över.

Denna tacksamhet och vårt arv 

är nu något som vi kan hedra ge-
nom att visa solidaritet med och 
empati för människor som i vår 
egen tid, i desperation, flyr sina 
hem och hemländer på samma sätt 
som estlandssvenskarna från bland 
annat Odensholm gjorde förut. Vi 
vill lämna vårt bidrag för att hjäl-
pa flyktingarna. Därför startar vi 
nu vår egen insamling, Från flyk-
ting till flykting, i vilken pengarna 
går direkt till Röda Korset för att 
stödja deras enorma arbete med 
att hjälpa människor som flyr, un-
der alla olika etapper av den långa 
och farliga resan. Vi har som mål 
att samla in minst 10 000 kr. Stöd 
oss i vår kampanj för medmänsk-
lighet och solidaritet, från flykting 
till flykting.” 

Länk till insamlingen på Röda 
Korsets webbsida finns på vår 
webbsida www.odensholm.se och 
på vår Facebooksida Odensholms 
Byalag. Pengarna går direkt och sä-
kert till Röda Korset.

Odensholms byalag ordnade pubkväll på SOV
Lotta Odmar

Bertil Adolfsson underhöll när Odensholms byalag ordnade pubkväll.
Foto: Lotta Odmar

den. På så sätt kan du vara delaktig 
i valet till Kulturförvaltningen och 
bidra till att det estlandssvenska ar-
vet i Estland inte glöms bort utan att 
traditioner och kultur hålls vid liv. 
Om du undrar hur detta ska gå till, 
kontakta gärna styrelsen!
Sång- och dansfestival
Den 1–3 juli anordnar Kulturför-
valtningen en sång- och dansfesti-
val i Hapsal. Den går till största de-
len av stapeln i biskopsborgen, men 
även andra aktiviteter anordnas på 
andra ställen. Ett definitivt program 
kommer senare på vår hemsida.

I borgen kan alla hembygdsför-
eningar ställa ut sina böcker och 
annat informationsmaterial. Even-
tuellt ska man ställa ut Aibotapeten 
inne på borggården. Ülo har bjudit 
in Estlands president. 
Aibolands museum
Ülo Kalm informerade om de olika 

möjligheterna för Aibolands mu-
seum i framtiden. Alternativen är 
att museet ingår i Läänemaa och 
Haapsals museums stiftelse eller blir 
en egen stiftelse. Ülo beskrev lite av 
för- och nack delarna med de båda 
alternativen. Ormsö Hembygdsmu-
seum med Norjasgården har uttryckt 
önskan om att få ingå i Aibolands 
museum. Ülo berättade om planerna 
på Aibolands och Runö museum och  
hur han sökt finansiering. 

Kulturministeriet tar det slutgil-
tiga beslutet om i vilken form Ai-
bolands museum skall leva vidare, 
men de vill gärna ha Kulturförvalt-
ningens åsikt. 

De väntar på vårt beslut. Majo-
riteten av ledamöterna ansåg att vi 
skall avvakta och fundera vidare. 
Mötet beslöt att just nu inte gå in i 
Läänemaa och Haapsals museums 
stiftelse.

De två första kulturbärarna som fick 
sin medalj i år var Ivar Rüütli och 
Endel Enggrön.

Foto: Ingegerd Lindström

Estlandssvenskarnas kulturbärare 2016



8 9

Solen står allt lägre på himlavalvet 
och dagarna blir allt kortare. De 
planerade aktiviteterna på museet 
för i år har passerat och det är dags 
att kasta en blick bakåt.

Rickul/Nuckö Hembygdsfören-
ing har uppmärksammat museets 
”Torsdagstanter” med Mats Ek-
manstipendiet för deras 18-åriga 
verksamhet med bevarandet och 
främjandet av estlandssvenska 
hantverkstraditioner. Från muse-
ets sida renoverade vi och inredde 
tillsammans ett ljust hantverksrum 
för Torsdagstanterna på muse-
ets bottenvåning som nu, förutom 
”tanterna”, rymmer betydligt fler 
hantverks intresserade än förut.

Det lediga hantverksrummet 
på andra våningen gjorde vi om 
till en estlandssvensk stugkamma-
re, inredd med föremål från olika 
svenskbygder.
Ny utställning
Efter att ha börjat med den andra 
våningen, så färdigställdes en ny ut-
ställning i rummet bredvid som fick 
titeln ”Vardag”. På utställningen får 
man stifta bekantskap med såväl 
redskap för kräftfångst, fiske, fågel- 
och säljakt som modeller av ovan 
nämnda arter.

En vägg fylls av vackra sjöak-
vareller ”Havets många ansikten” 
av konstnären Rein Mägar som inte 
lämnar någon oberörd.

Förutom egna utställningar för-
beredde Jorma Friberg och museets 
goda vän Göran Hoppe en över-
skådlig utställning över Odensholm 
på beställning av Statens Skogssty-
relse. Utställningen kan ses på ön.

Talko för fjärde gången
Årets traditionella talkoarbeten på 
Korsgården ägde rum den 16-19 
juni. Talkot inleddes med en festlig 
invigning av fotografen Arvo Tar-
mulas utställning ”Åbo skärgård” 
på långhusets vägg. Såväl öborna 
som gäster och museets talkoarbe-
tare hade samlats till invigningen. 

Tillsammans planterades ett äppel-
träd på Kors innergård, åtföljt av 
sång av Andre Nõu.

Den högstämda inledningen upp-
muntrade talkofolket att prestera ett 
ofantligt jobb dagen därpå i Kors. 
Jüri Keskpaik och Runös kommun-
fullmäktiges ordförande Heiki Kukk 
ställde upp med maskiner. Bland fri-
villiga fanns folk från ambulansen 
i Tallinn, Viljandi kulturhögskola, 
före detta och nuvarande runöbor, 
gäster på ön och Aibolands musei-
personal. Också kommundirektören 
Jaan Urvet anslöt sig tillsammans 
med sina gäster till talkoarbetarna. 
Först jämnades hela tomten ut med 
bulldozrar och därefter fortsatte tal-
kofolket som en enda stor myrstack 
– någon som krattade, någon som 
plockade sopor, någon som sådde 
gräs, någon som rullade de ny-
sådda fröna i jorden med en, av en 
trästubbe , improviserad rulle. Talko-
folket räckte också till för  rensning 
av det 41 meter långa långhusets 
rum, där under årtionden hade ho-
pats alla möjliga föremål, byggrester 
och sopor i ofantlig mängd. Under 
dagen blev rummen rensade och allt 

som behövde bevaras, samlades i ett 
rum.  

I år hade vi talkot för fjärde 
gången på Kors och jag är hjärtligt 
tacksam för alla duktiga medarbeta-
res prestation.

Kors-talkot stöddes av program-
met ”Öarnas traditionella kultur-
miljö”. Stort tack!

Hantverksdagar i Åbo
Tack vare bidrag från Svenska 
kulturfonden i Finland deltog mu-
seipersonalen tillsammans med 
Torsdagstanternas representanter 
i hantverksdagen på Stundars mu-
seum. För kulturprogrammet sva-
rade folkdanslaget från Haeska, där 
museets intendent Anu Raagmaa 
medverkar. Dessutom deltog man 
i Åbomuseets hantverksdagar där 
musikprogrammet framfördes av 
Anti Nöörs familjeensemble.

Svenska kulturfonden i Fin-
land stödde dokumentering av est-
landssvenskarnas sjöfartshistoria. 
Jorma Friberg har tagit initiativet 
till att författa boken om Estlands-
svenskarnas sjöfartshistoria.

De traditionella temadagarna 

Återigen ett lyckat år på Aibolands museum
Ülo Kalm

med rökt fisk vid Aibolands mu-
seum har blivit alltmer populära 
för varje år. Det är glädjande att se 
hur vi har kunnat återuppväcka en 
slocknad havsstadstradition i Haap-
salu och bjuda de intresserade på 
rökt fisk enligt förfädernas sed från 
den gamla renoverade rökugnen, 
tillsammans med ett musikprogram.
Dragspelsfest
För andra året i rad arrangerades 
dragspelsfestivalen ”Rannalõõts” 
(”Dragspelsmusik på stranden”) på 
museets innergård i samarbete med 
Hapsals Kulturcenter. Den blev så 
pass omtyckt att museigården på en 
gång fylldes med folk som njöt av 
den fängslande dragspelsmusiken. 
Museets jala blev en musikbåt som 
gjorde flera turer på viken och som 
varje gång erbjöd en ny strålande 
dragspelskonsert för resenärerna. 

Sjökulturen hålls kvar och 
presenteras av museets träbåtar  – 
Runöbåten ”Svartvitan”, Ormsöru-
pan ”Gättor”, Nargöbåten ”Lilian” 
och Runöjalan ”Vikan”. Det första 
arbetet i våras var tjärning av bå-
tarna. Ett omfattande arbete var 
renovering av jalans vänstra däck-
del som krävde en hel del tid. Till 
Nargöbåten köpte och monterade 
vi en ny motor och bytte alla elled-
ningar.  På båda sidor ombord satte 
vi sittbänkar för de intresserade, 
som redan nästa sommar får företa 
nöjesresor på Hapsal viken. Så gick 
nästan all ledig tid i somras till sköt-
sel och reparation av träbåtarna.

För första året kompletterade ru-
por från träbåtsföreningen ”Vikan” 
vår båtsamling vid museikajen. 
Föreningen ”Liigub ja loob” anord-
nade flera ”Piratskolor”, då profes-
sionella sjöräddare från Polisverket 
lärde barnen sjösäkerhet, följd av 
roddlektioner på ruporna.
Informationstavla
Johan Nymanns ättlingar, med Ber-
til Nyman i spetsen, besökte sina 
förfäders hemtrakter i somras. Ber-
til Nyman uttryckte sitt önskemål 
och stödde framställning av en ny 
informationstavla med bilder på 

Klockargårdens plats. Museet fick 
lämpliga bilder ur hans privata foto-
samling och museets kurator Jorma 
Friberg sammanställde en historisk 
översikt över Klockargården, varef-
ter museet beställde och ställde upp 
den nya informationstavlan. 
Aibolandbok
På Svenskdagen i Nuckö presente-
rade museipersonalen museet och 
Torsdagstanterna sina hantverkstra-
ditioner.

I år utkom Mikael Sjövalls bok 
”Aiboland”, illustrerad av Patrik 
Rastebergers professionella foto-
grafier. En av bokens presentatio-
ner ägde rum på museets inner-
gård. Gästerna hälsades välkomna 
av Sveriges ambassadör Anders 
Ljunggren. Presentationen blev 
extra intressant genom diskussio-
nen över boken mellan författaren 
och fru Barbro Allart Ljunggren. 
Författarens tackvärda arbete om 
historier av svenskar och deras 
ättlingar i svenskbygderna ger en 
grundlig översikt över närhistorien 
och är en spännande läsning för 
alla.

Till ett lyckat år på museet bi-
drog våra duktiga vänner/frivil-
liga som ställde upp på sommaren 
och servade gästerna. Stort tack till 
Rainer Åkerblom från Åland, Ove 
Knekt från Sibbo, Bosse Ahlnäs 
från Åland, Marianne Stuns från 
Houtskär, Johan Silén från Helsing-
fors och Toivo Tomingas från Hap-
sal.
Bredare respons
I fjol föreslog Aibolands museum 
SOV att de skulle presentera est-
landssvenskarnas spännande histo-
ria  med en utställning av ”Aibo-
tapetens” kopia i Sverige. SOV:s 
styrelse stödde idén. Stort tack till 
SOV, dess ordförande Margit Rosen 
Norlin och Lena Weesar som ledde 
idén till verklighet.  I år, i samarbete 
med museet, visades ”Aibotapeten” 
i Visby och på stadsmuseet i Eskil-
stuna. Så fick vår snart 1000-åriga 
gemensamma historia återigen en 
bredare respons i Sverige och nästa 
år kommer man säkert fortsätta med 
det.

God jul och på återseende år 
2016!

Torsdagstanterna deltog vid Hantverksdagen i Åbo. Foto: Aili Umda

Många intresserade lyssnare när det var dragspelskonsert på Aibolands 
museum. Foto: Ülo Kalm
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av antalet husdjur) och det arrende 
som bönderna betalade (i form av 
dagsverken, kontant och in natura). 
I tabell 1 visas antalet gårdar och 
det totala antalet husdjur vid de 
olika inventeringarna. Siffrorna är 
antagligen inte helt jämförbara men 
ger ändå en uppfattning om vilka 
förändringar som har skett.

Med början 1782 gjordes även 
speciella folkräkningar, ”själare-
visioner”. Det huvudsakliga syftet 
med dessa var att vara underlag för 
uttagning till militärtjänst. Fram till 
1858 gjordes sju sådana revisioner. 
Befolkningstalen visas i tabell 2.

Både när det gäller böndernas 
förmögenhet och befolkningstalet 
syns en kraftig minskning från 1687 
till 1712. Detta förklaras till största 
delen av de katastrofer som drab-
bade trakten under denna period: 
hungersnöden 1697/98 och pesten 
1710/11. I pesten dog två tredjede-
lar av Nuckö sockens befolkning.

Antalet dragdjur 1687, i genom-
snitt mer än en häst och nästan tre 
oxar per gård, måste betraktas som 
förvånansvärt högt. År 1712, när 
gårdarnas antal har gått ned från 
69 till 44, har inte antalet dragdjur 
minskat i samma proportion. För-
klaringen kan vara att när en gård 
blev öde på grund av att invånarna 
hade dött i pesten, så togs djuren 
över av andra gårdar. Hur förklaras 
då att antalet kor har halverats?

Den kraftiga nedgången av be-

folkningstalet från 1687 till 1712 
var i verkligheten ännu mer drama-
tisk: i själainkvisitionen anges att 
364 personer har dött i pesten. Detta 
skulle innebära att befolkningstalet 
1710, innan pesten slog till, skulle 
ha varit över 550 personer. År 1732 
har befolkningen inte ökat till mer 
än 261 personer, men under de föl-
jande 50 åren tredubblas den. Sedan 
är befolkningstalet relativt konstant 
fram till den sista själarevisionen.
Godset och bönderna
Bönderna under Rickuls gods var 
”svenskar”, vilket innebar att de 
under den tid som Estland tillhörde 
Sverige kunde hävda sin rätt som 
”fria svenska män”. Detta rätt stöd-
des av privilegiebrev som var utfär-
dade av kung Karl IX och drottning 
Kristina. Situationen förändrades 
1721, då Estland hamnade under 
rysk överhöghet och den balttyska 
adeln i praktiken blev den som be-
stämde i landet. Pålagorna i form av 
dagsarbeten och naturaleveranser 
blev allt mer och mer betungande. 
Bönderna skickade klagoskrifter till 
Sankt Petersburg, men även när de 
fick rätt ignorerades detta ofta.

I boken ”Estlandssvenskarnas 
kamp för sina rättigheter på 1700- 
och 1800-talet” finns flera rättsfall 
som berör Rickuls gods. År 1768 
anhåller nio bönder om beskydd 
mot hakedomaren Gustav Wilhelm 
von Taube som vill göra dem liv-
egna. Domstolen håller noggranna 

förhör med de klagande, men tyvärr 
framgår inte domslutet. Samma år 
klagar bonden Hinrich Andersson 
över att baronen har fördrivit ho-
nom från hans gård och tagit hans 
boskap som betalning för hans brors 
skulder. I baronens svar till domsto-
len finns några komiska poänger: 
Den uppstudsige bonden skall vid 
ett meningsutbyte ha knäppt med 
fingrarna under näsan på honom. 
Som straff skulle baronens son 
piska bonden, men han hittade inte 
ridpiskan så bonden fick gå sin väg.

Baronen hade fram till friköpen 
av gårdarna nästan oinskränkt makt 
att flytta bönderna från sina gårdar 
och till och med att ingripa i valet 
av äktenskapspartner. Det finns en 
berättelse om att baronen hade ställt 
en 19-årig man inför valet att gifta 
sig med en nybliven änka eller bli 
uttagen till sjuårig militärtjänst. 
Han valde änkan.

Böndernas ekonomiska situation 
blev så småningom bättre, men fort-
farande 1903 klagar arrendebön-
derna på att Gustav von Taube höjer 
arrendet år efter år och att man blir 
av med åkermark.
Godsets verksamhet
Den stora inkomstkällan för godset 
var försäljning av jordbrukspro-

År Män Kv. Totalt
1687 172 - ca 350
1712 103 109 212
1726 143 170 313
1732 121 140 261
1782 414 449 863
1795 379 415 794
1811 410 - ca 820
1816 401 366 767
1834 433 437 870
1850 435 459 894
1858 452 495 947

Gustav von Taube med hustru 
Gabriele och dotter Nelly. 

Foto: SOV:s arkiv
Tabell 2.  Befolkningstalen under 
århundradena.

Tabell 1.  Antalet gårdar och bön-
dernas förmögenhet.

Objekt 1687 1712 1732
Gårdar 69 44 54
Hästar 96 76 50
Fålar 12 - 0
Oxar 193 136 93
Stutar 54 - --
Kor 217 115 83
Kvigor 40 - 80
Kalvar 106 - --
Får 396 - --
Bockar 31 - --
Getter 238 - --
Svin 121 - --

Rickuls gods historia
Göte Brunberg

Rickuls gods (”Rikol hove”) var 
det utan jämförelse största god-
set i Rickul/Nucköområdet. Dess 
marker omfattade nästan hela 
det område som i modern tid var 
Rickuls kommun (byn Rosta till-
hörde Lyckholms gods).
Godsets ägare
Godsets historia tar sin början 
1604, då den svenske kungen Karl 
IX pantsatte de till Hapsals slotts-
län hörande byarna Rickul, Höbring 
och Ölbäck till Robert Woldeck, 
som 1620 grundade ett gods i Rick-
ul by. År 1627 köptes godset av Ja-
kob de la Gardie tillsammans med 
byarna Roslep, som sedan 1605 
hade varit i Engelbrecht von Tie-
senhausens ägo, och Bergsby, som 
sedan 1610 hade ägts av Gert von 
Euthan. (Ett faktum när det gäller 
året för ägarbytet är ändå att Robert 
Woldeck, enligt bilden nedan, är 
den som är ansvarig för uppgifterna 
i en inventering av godset 1635.) År 
1637 införlivades Spithamn, som ti-
digare ägdes av Fromhold von Tie-
senhausen, med godset.

På 1640-talet utvidgade ägaren 
sina marker runt godset. Bönderna 
i Rickuls by tvingades bort från byn 
och måste odla upp ny mark längre 
österut, i Gambyn.

Jakob de la Gardies son, riks-
kanslern Magnus de la Gardie, 
pantsatte 1670 godset till riksrådet 
Reinhold Metztackens arvingar. 

Det ägdes sedan under några år-
tionden av släkten von Pahlen. År 
1704 sålde Johan Andreas von Pah-
len godset till sin svåger Fromhold 
Johann von Taube. På detta sätt blev 
släkten von Taube ägare till godset 
och var det sedan i över 200 år.

År 1813 förvärvade Gustav von 
Taube godsen Sutlep från Magnus 
Johann Stenbock på Neuenhoff och 
Nömmküll från Georg Gustav von 
Fersen. År 1822 köpte han bigod-
set Prosta från Magnus Johan Sten-
bock.

På 1890-talet sålde, eller arren-
derade, godset den större delen av 
sin mark till bönderna. Kvar i egen 
ägo behölls marken runt godset och 
en del skogsmarker.

Den under början av 1920-talet 
genomförda markreformen i Est-
land innebar att godsets kvarvaran-
de mark konfiskerades till staten. På 
marken runt godset skapades de nya 
byarna Norrby och Söderby med ett 
fyrtiotal gårdar. Godset fick ändå 
behålla anmärkningsvärt mycket 
mark, nästan 400 hektar.

Den siste baronen, Gustav von 
Taube, mördades den 29 december 
1917 vid godsets smedja av gar-
dister från garnisonen i Derhamn. 
Godset sköttes sedan av hans svär-
son Alexander von Barlöwen fram 
till dess att familjen 1939 lämnade 
godset i samband med förflyttning-
en av balttyskarna till Tyskland.

Släkten von Taube
Släkten von Taube (med tyskt ut-
tal!) var en vittförgrenad släkt som 
ägde många gods i Estland och 
Livland. Ursprunget är sannolikt 
att söka i Tyskland. I Estland fanns 
tre huvudgrenar. Den tidigast kända 
anfadern till den gren som ”Rick-
ul-Taubarna” tillhörde är en Arnd 
Tuve, som under åren runt 1500 för-
värvade ett antal gods, bland andra 
Maydell och Neuenhof. Från denna 
gren kom man även till Sverige och 
introducerades 1652 som friherrlig 
ätt och 1668 som adliga ätten nr 
734. I Estland fick släkten 1855 ti-
teln ”baron”.

Parentetiskt kan nämnas att 
trubaduren Evert Taubes anfäder  
tillhörde en av de andra huvudgre-
narna, som via Finland kom till 
Sverige.

Ägarna till Rickuls gods be-
skrivs närmare i faktarutan.
Statistikuppgifter
Under årens lopp gjordes under oli-
ka namn ett antal inventeringar av 
godset. I tre av dessa, vackerevisio-
nen 1687, själainkvisitionen 1712 
och hakerevisionen 1732 finns upp-
gifter om den odlade och öde jor-
den, böndernas förmögenhet (i form 

Del av 1635 års inventering av Rickuls gods.                       Källa: Rahvusarhiiv

Släkten vonTaube på 
Rickuls gods

Fromhold Johann (1661-1710), 
g. m. Elisabeth von Pahlen.
Gustav Wilhelm (1696-1772),
g. m. Wilhelmine von Rehbinder.
Fromhold Johann (1723-1789),
g. m. Auguste Juliana Fersen.
Gustav Wilhelm Heinrich (1778-
1854), g.m. Gustava Fersen.
Robert Woldemar (1820-1870),
g. m. Julie von Ramm.
Eduard Alfred Gustav (1864-
1917), g. m. Gabriele Girard de 
Soucanton.
Arvid Berend Gustav Etienne 
(1905-1978), g. m. Ilse Maria 
Kusmanoff.
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Handdukar 
och förkläden 

Föreningen 
har låtit trycka 
förkläden med 
samma motiv 
som på handdu-
karna. Förkläde-
na är i halvlinne. 
Snygga och 
praktiska med 
ställbart band så 
längden passar 
alla. Dessutom 
finns en ficka på 
förklädet.

Pris: 75 kronor. 

Bes tä l l n i nga r 
skickas till 
majagranbergs@hotmail.com 
eller tfn 070-798 38 69

Förvaltningsreformen
Göte Brunberg

Förvaltningsreformens expertkom-
mission kom i början av november 
med riktlinjerna för sammanslag-
ning av kommunerna till större en-
heter. Man har en vision om vilka 
krav som skall uppfyllas.
1. Tjänsterna skall ha god kva-
litet och vara lättillgängliga: 15-
20 minuter med bil, 30-40 minuter 
med allmänna transportmedel.
2. Infrastrukturen är i ordning 
och förbindelser är garanterade, 
så att utflyttning undviks. Huvud-
sakliga rubriker: vägar, elektricitet, 
internet och allmänna transporter.
3. Lokalförvaltningarna är auto-
noma, ekonomiskt bärkraftiga och 
oberoende av statsapparaten och är 
jämförbara partner med staten och 
företagen.
4. Tjänstemännen är kompeten-
ta, i alla huvudsakliga frågor måste 
man nå en lösning inom lokalför-
valtningen.
5. Arbetsplatser finns, lokalför-

valtningen hjälper till med att skapa 
dem.
6. Gemenskapen är med på be-
slutsfattandet och utvecklings-
planeringen. Det är viktigt att 
lokala initiativ stöds och 
att gemenskaphetskänslan 
(”vi-känsla”) bevaras och 
skapas.

Lääne-Nigula kommun har 
beslutat att inleda förhand-
lingar med Nuckö, Nõva, 
Kullamaa och Martna om 
sammanslagning till en 
storkommun, ”Põhja-Lää-
nemaa” (Norra Läänemaa), 
enligt kartan. Denna skulle 
få över 7 000 invånare.

Vid ett möte med by-
ombuden i Nuckö den 13 
november framkom att me-
ningarna inom kommun-
fullmäktige är delade. En 
del är för förslaget, medan 
andra anser att det är bäst 

att se tiden an och vänta på den 
tvångsvisa sammanslagning som 
i så fall kommer att ske om två år. 
Man kommer ändå att inleda dis-
kussioner med Lääne-Nigula i mit-
ten av december.

Uppgifter och karta: Lääne Elu

dukter men man ägde också en del 
skog. Bönderna betalade till stor del 
sitt arrende genom dagsverken, med 
häst och till fots, det senare främst 
under skördetiden. Det innebar att 
godset inte behövde ha så många 
anställda. Situationen förändrades i 
slutet av 1800-talet, då dagsverkena 
förbjöds. Godset måste då anställa 
egna arbetare. För dem byggdes 
arbetarbostäder: ”Re-rae” (Röda 
längan) och det hus där senare 
Rickuls folkskola verkade.

En ny inkomstkälla i slutet av 
1800-talet blev tillverkning av 
brännvin. År 1873 startades ett litet 
bränneri för att förse godsets egna 
fem krogar med brännvin, men från 
1878 skedde tillverkning i större 
skala. Restprodukten drank använ-
des som foder i det bredvid liggan-
de ”mast-stalle” (gödstallet), där 
man gödde oxar. Under sovjettiden 
användes huset som svinladugård.

Den som i praktiken skötte god-
set under större delen av 1800-talet 
var förvaltaren (”ampman”) Ma-
thias Rösler (1778-1872). Han var 
en vanlig bondson, så det är an-
märkningsvärt att han kunde hamna 
på en så hög post. Förvaltarsysslan 
måste ha varit ganska lönsam, efter-
som Rösler kunde betala uppbygg-

naden av Rosleps nya stenkapell, 
som invigdes 1835.
Friköp av gårdarna
I de bondelagar som antogs på 
1850- och 1860-talen tillförsäkra-
des godsägarna äganderätten till all 
mark som tillhörde godset, även den 
som brukades av bönderna. De var 
dock tvingade att arrendera ut eller 
sälja större delen av marken till sina 
bönder. En sjättedel fick de behålla 
för godsets egna jordbruk.

Troligen som förberedelse för 
friköpet gjordes i mitten av 1860-ta-
let en inventering av Rickuls gods 
marker. Under godset fanns då 79 
gårdar och 13 torpställen (skogvak-
tarboställen, krogar och dylikt). Av 
inventeringen med tillhörande karta 
framgår att godsets marker under 
århundradenas lopp hade splittrats i 
små remsor, som ibland var endast 
några meter breda. För att möjlig-
göra ett mer rationellt jordbruk 
gjordes före friköpen, som påbörja-
des 1893, ett ”lantmäteri”, vid vil-
ket de små markstyckena slogs ihop 
till större. I tillägg till de gamla går-
darna skapades ett tjugotal nya.

För egen del behöll godset den 
omgivande jordbruksmarken och 
den större delen av skogsmarken.

Friköpen började 1893 i Spit-

hamn och fortsatte sedan byvis sö-
derut. I de sista byarna, Gambyn 
och Lucksby, skedde inga friköp.

Det fanns många bönder som 
av ekonomiska eller andra skäl inte 
ville friköpa sina gårdar. De fick då 
fortsätta att arrendera gårdarna, vil-
ket som tidigare nämnts gav upphov 
till klagomål över ständigt ökande 
arrendeavgifter. På 1930-talet fri-
köptes samtliga gårdar.
Godsets byggnader
Tidigare gick den stora landsvägen 
genom ”Hove” enligt kartan. Nu 
når man godset via en infartsväg 
från den nya riksvägen Linnamäe-
Derhamn. Huvudbyggnaden, i folk-
mun kallad ”Stor-rae” (Stora läng-
an), är en envånings träbyggnad 
med måtten 38 x 15 meter, byggd 
på 1880-talet. Vid den norra gaveln 
finns på baksidan en tillbyggnad. 
Huset används som sommarinternat 
av en skola för handikappade barn i 
Talllinn och är i gott skick.

Torkhuset och smedjan är nu i 
privat ägo och inredda till bostads-
hus. Flera av de övriga husen är i 
dåligt skick eller rena ruiner. Av ar-
betarbostaden ”Re-rae” syns inget 
spår. Av huset, där Rickuls folk-
skola verkade under åren 1933-44, 
finns bara väggarna kvar.

Godsets byggnader år 2013.                                                Foton: Göte Brunberg

HuvudbyggnadLadugård

Torkhus

Förvaltarbostad

”Mast-stalle”

”Re-rae”
Skola

Förråd

Smedja

Stall, vagns-
lider

Bevarad byggnad
Ruin

Gamla landsvägen

Smedjan ”Mast-stalle”

Förrådshuset Vagnslidret

Vinterfest blir  
Vintermingel!

Välkommen till Estniska huset, Wallingatan 34, 
Stockholm, söndagen den 7 februari 2016.

Portarna öppnas kl 13.00 och det bjuds då på  
överraskande välkomstdrink med tilltugg.

För 100 kronor kan du mingla och njuta av 
 estniska specialiteter. För underhållningen står 

den fantastiske Veikko Kiiver, Musiker utan 
 gränser.

Göte Brunberg berättar om Nuckö kommuns  
historia och vad den pågående förvaltnings-

reformen kan innebära för kommunen. 

För barnen ordnas femkamp.

Vi vill ha din anmälan och betalning, 100 kr, till 
Plusgiro 55 68 81-1 senast den 26 januari. Barn 

under 12 år gratis.
Öl och vin till självkostnadspris.
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Den estniska skogsägarföreningen 
Läänemaa Metsaühistu (LM) har 
undersökt potentialen för avverk-
ning hos sina estniska och svenska 
medlemmar. Man beräknar att un-
gefär 100 000 m3 skulle kunna av-
verkas i dagsläget, bedömningsvis 
motsvarande ungefär 500-1 000 ha. 
Detta har man också föreslagit för 
de enskilda medlemmarna. Dessa 
har hittills visat intresse för avverk-
ning på ungefär 25 procent av dessa 
arealer, så där pågår arbete med pla-
nering, dokumentation och avverk-
ning. 

Det är glädjande att avverk-
ningar nu inte bara pågår i Rickul/
Nuckö utan också har kommit 
igång på Ormsö, eftersom svårighe-
terna för transporter där ofta förhin-
drat detta. Enligt LM planeras för 
avverkning av 10 000 m3 på Ormsö, 
varav 1 000-2 000 under november.
Plantering viktig att sköta
Efter slutavverkningar ska det ju 
som bekant ordnas med ny skog 
och oftast sker detta genom plante-
ring eftersom det vanligtvis är den 
säkraste metoden. Av de 82 ha som 
hittills inventerats efter plantering 
så var det 58 ha där gräs och annan 
vegetation behövde rensas bort för 
att inte plantorna skulle kvävas.

LM har skickat ut rekommen-
dationer till de berörda markägarna 
om att låta rensa bort gräset. I bör-
jan av november hade ungefär 40-
50 procent av markägarna sagt ja 
till detta. Gräsrensning är 
ett tidsödande arbete 
där vegetationen är 
riklig, men myck-
et viktig att göra. 
Man ska som 
markägare ock-
så komma ihåg 
att bidragsdelen 
är stor för denna 
typ av åtgärd. LM 
har i förslagen re-
dogjort för den reella 

kostnaden och hur stort bidraget 
blir, vilket man sedan hjälper mark-
ägaren att söka.

Går samman
LM växer nu genom att man går 
samman med en annan liten skogs-
ägarförening, Kullamaa-Loodna. 
Därmed ökar aktivitetsnivån inom 
föreningen och möjligheterna till 
fortsatt statligt stöd i framtiden 
stärks.
Vi vill från styrelsen rekommendera 
alla medlemmar att noga överväga 

de förslag som kommer från 
LM om avverkning, 

plantering eller gräs-
rensning. Behöver 

ni fråga eller dis-
kutera någon-
ting så går det 
bra att kontakta 
LM direkt, men 
också vi inom 

VKS är förstås 
tillgängliga.
Vi hoppas få åter-

komma i nästa nummer av Med-
lemsbladet med information från 
vår medlemsträff i november om 
hur man deklarerar intäkter från 
skogen i både Estland och Sverige 
samt om hur man kan organisera sig 
om man är många delägare av en 
fastighet. 

Hör 
gärna av er till 
VKS för frågor.

Kontakta oss!
Via mejl på info@vastrakus-
tensskogsagare.se. Hemsi-

dan www.vastrakustens-
skogsagare.se har mer 

information och kon-
taktuppgifter. 

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
M/S Romantica och M/S Victoria går alterne-
rande varje dag från Stockholm (Värtaham-
nen) och Tallinn.

Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 17.30 - Mariehamn 00.50

Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.00
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50

Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.15

För medlemsrabatter och avtalsnummer, se
www.rnhf.se (gå till ”Medlemssidor”).

Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 66 60

Avtalsnumret 4799 skall anges.

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

Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exem-
pel 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

Färjelinjen 
Kapellskär – Paldiski

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Ka-
pellskär och Paldiski. 
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 bok-
ning är: +372 66 61 675. Ange SEFÖR vid bok-
ning. Vid incheckning skall medlemskortet upp-
visas.
OBS! Från och med 1 januari 2015 tar DFDS ut 
en tilläggsavgift för att täcka ökade kostnader på 
grund av ett EU-beslut om minskning av svavel-
utsläpp.

www.dfdsseaways.se

 Ordbok för rickulmålet
med formlära för nuckösvenska
Nu finns den till salu, 
boken med cirka 4 200 
dialekt ord från Rickul. Ef-
ter 10 års arbete med bo-
ken är den klar för försälj-
ning. En utmärkt bok till 
släkten och för den som 
är intresserad av språk i 
allmänhet. Innehåller för-
utom dialekt orden även 
en gedigen grammatik.
Pris: 80 kr
Beställning till order@rnhf.se eller till 
Maja Granberg  på tfn 0159-310 54

NYTT

Spitam
Küla mis meeles
En by att minnas

Författare Juta Holst   

ISBN  978-9949-38-704-5

 ”Denna tvåspråki-
ga bok presenterar 
den estlandssven-
ska byn Spithamn 
med fokus på etno-
grafi och kulturhis-
toria.  En by, vars 
säregna lokala kul-
tur  och livsstil  dog 
ut vid evakueringen 
av byborna till Sve-
rige.  Under sovjet-
tiden dominerades byn av krigsmakten (kustbe-
vakning och flygvärn), kolchosen krympte ihop 
och byn förtvinade.”

Boken är inbunden, med 216 sidor, med 133 
illustrationer, varav 22 är fyrfärgstryck.

Boken kommer att säljas av SOV. Pris 250 SEK.

På en del hyggen kan det se ut som om det är mest bara gräs, även efter 
plantering. Men som Mikk Link från LM visar här finns det oftast plantor 
ändå. Det gäller då att rensa bort omgivande vegetation så att plantorna 
klarar sig. Foto: Bengt Brunberg

Avverkningspotential och gräsrensning för plantskydd
Bengt Brunberg
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Julklappstips

Gårdar och torpställen  
i Rosleps by  
på 1930-talet 
Manfred Hamberg gör 
en tänkt vandring genom 
Roslep och berättar om  
byns gårdar och torpstäl-
len. 62 sidor.  
Pris: 80:- 

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

Guldstrand
Sven Danells ömsinta 
och humoristiska be-
rättelse om hans tid 
som ung präst i Est-
lands svenskbygder på 
1930-talet. 250 sidor. Ill. 
Femte upplagan 2004. 
Pris 150:-

Minnen i ljus 
och mörker
Estlandssvenskar från 
Rickul/Nuckö berättar.
Personliga berättelser 
som omfattar tidsperio-
den 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 in-
går också. 275 sidor. Ill. 
Tryckt 2002. Pris 150:-

Höbring
Byn på den höga brinken.
Historik, gårdar och släk-
ter fram till överflyttningen 
till Sverige 1943. Av Carl 
Blees. Sammanställning 
med kompletterande rit-
ningar och bilder gjord av 
Lennart Stahl och Gun-
nar Blomberg. 55 sidor. 
Ill. Tryckt 1999. Pris 80:-

Beställ med e-post till 
order@rnhf.se eller 
Maja Granberg, tfn 0159-
310 54, e-post majagran-
bergs@hotmail.com
Kostnad för porto och 
emballage tillkommer.

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

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

”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 Tal-
back, Jorma Friberg, Alar Schönberg och Bertil Viberg.

Pris 150:-
En alldeles utmärkt julklapp 

att ge till släktingar och vänner!


