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Föreningens ändamål
(citat ur stadgarna paragraf 2)
”Rickul/Nuckö Hembygdsförening är en kultur-
förening för dem som har sina rötter i Rickul/
Nucköområdet i Estland, eller av andra orsaker 
känner ett intresse för området och dess historia.
Föreningen skall
• värna om och levandegöra det estlands-

svenska kulturarvet från Estland och Sverige, 
både i bevarandet av historien, i nuet och i 
framtiden;

• vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i 
Sverige, samt informationsorgan i Sverige 
och Estland; 

• överföra till våra yngre de traditioner vi själva 
mottagit och bevarat, samt idka annan här-
med förenlig verksamhet.”
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Kära vänner! Nu går vi mot den 
mörkaste tiden på året och snön har 
kommit och gått igen. Jag hoppas 
att den kommer tillbaka i december 
då den lyser upp mörkret runt oss. 
Men den kan ju komma i lagom 
mängd så vi inte snöar inne. 

December är julmånaden och 
det är då vi tänker lite extra på alla 
dem som har det sämre än vi. De 
gamla och sjuka, de med funk
tionsnedsättningar och de som är 
arbetslösa, med familj att försörja 
i Estland, har det sämre ställt än 
motsvarande människor i Sverige. 
Det är därför vi i föreningen för
söker att ge en liten extra slant till 
julen till dem som behöver det i 
Nuckö kommun. Vi har gjort så 
i många år och vi vet att hjälpen 
kommer fram och tas emot med 
tacksamhet. Det är inga stora sum
mor vi kan erbjuda men trots allt 
ett litet tillskott inför julen. 

Nästa års insamling kommer 
också att vara till hjälpbehövande 
i Nuckö kommun. Vi hoppas på 
ert fortsatta stöd. Vi har under det 
gångna året fått in cirka 31 000 kr 
att dela ut. Listan från kommunen 
innehöll denna gång 46 personer 
som de ansåg vara i behov av lite 
extra julpengar. Det betyder att var 
och en får betydligt mindre än vad 
som delades ut förra året. De kan 
nu få 68 € var, inte mycket men all
tid något extra i alla fall.

Vi hoppas att det kan bidra till 
lite större julglädje.

Ett stort tack till alla er som bi
drog i år!

Vinterträff
Som tidigare år har vi även nu pla
nerat in en vinterträff i februari. 
Denna gång blir det i Rågsveds 
Folkets hus där vi har varit tidiga
re. Som ni ser i annonsen på sidan 
5 anmäler man sig genom att sätta 
in pengar på föreningens konto. Vi 
vädjar till er att anmäla er i god tid 
så vi vet hur vi ska planera träffen.

Kulturförvaltningen
Så har då valet till Estlands
svenskarnas Kulturförvaltning i 
Estland genomförts. Vi var ju oro
liga innan, om vi verkligen skulle 
komma upp till 50 procent rös
tande av valmanskåren. Men det 
blev 53,69 procent så vi klarade 
det med lite marginal. Ett problem 
som framträdde var att flera av de i 
Sverige boende estlandssvenskarna 
hade en adress i Estland inskriven 
i befolknings registret. Detta gjorde 
att posten inte kom fram då perso
nen inte fanns på plats vid sin est
niska adress. 

Från Rickul/Nuckö Hembygds
förening blev Benny Vesterby och 
Ingegerd Lindström invalda. Kul
turförvaltningen hade sitt första 
möte den 25 november på Kultur
ministeriet i Tallinn. Då valdes en 
ny styrelse och den nya treårsperio
den påbörjades.

Hur det blir med möjligheten 
för oss, som bor i Sverige, att delta 
i val och att kandidera i framtiden 

till Kulturförvaltningen är ännu inte 
klargjort. Vi hoppas på ett definitivt 
besked i början av nästa år. Och vi 
hoppas naturligtvis på ett positivt 
besked. 
Framtiden
Föreningens framtid hänger på att 
vi kan intressera kommande gene
rationer för deras estlandssvenska 
arv. Och den uppgiften hänger på 
oss som idag är aktiva och arbetar 
för att den estlandssvenska kultu
ren finns bevarad. Tillsammans kan 
vi arbeta för att fler med estlands
svensk bakgrund blir medlemmar. 
Titta dig runt i din släkt och försök 
hitta någon eller några som ännu 
inte är medlemmar hos oss och upp
muntra dem att bli det! Även om 
den yngre generationen inte har tid 
att engagera sig i styrelsearbete el
ler annat arbete i föreningen just nu 
är det ändå viktigt att få med dem 
som medlemmar. Engagemanget 
kommer senare!  

Jag önskar er alla en God jul och 
tack för i år!

Nu börjar den snöiga stormen 
sin färd
kring dalar och fjäll uti norden
och brasan hon flammar 
i fladdrande härd
och ljusen de brinna på borden.

Ty julen är kommen, den 
älskade gäst
han kom ifrån himmelen neder
Den fattige reder sin stuga till fest
och halmen på tiljorna breder.

Guldlockiga små, så väntande stå
Och klockorna klinga 
och bjällrorna gå
O, julefrid, o, barndomsfrid
uti norden.

Z. Topelius

God jul och Gott nytt år  
önskar styrelsen och redaktionen
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Nyheter från Läänemaa och Nuckö kommun
Göte Brunberg

Förvaltningsreformen
Sedan nästan ett år tillbaka har 
det funnits ett huvudalternativ för 
Nuckö kommun vid förverkligan
det av förvaltningsreformen, näm
ligen att kommunen går ihop med 
Lääne Nigula, Nõva, Kullamaa och 
Martna och bildar en kommun med 
namnet Lääne Nigula.

För bildandet av den nya stor
kommunen Lääne Nigula finns nu 
ett samgåendeavtal. I tillägg till 
detta finns ett avtal rörande delkom
muner inom kommunen, något som 
Nuckö och Kullamaa har krävt att 
få bli.

Den 18–20 november genom
fördes en rådgivande folkomröst
ning i frågan i Nuckö kommun. 
Kommuninvånarna fick då yttra sig 
om samgåendet och om kommu
nen skulle bli delkommun i den nya 
storkommunen. Cirka en tredjedel 
var för samgående och två tredje
delar emot. Förslaget att Nuckö 
skulle bli delkommun stöddes av 
två tredjedelar.

Trots det svaga stödet i folkom
röstningen väntas kommunfullmäk
tige besluta att säga ja till samgåen
det.

Lihula och Hanila kommer att, 
tillsammans med Koongla och Var
bla i Pärnumaa län, bilda den nya 
Lääneranna kommun. Man kommer 
också att ansöka om att få tillhöra 
Pärnumaa istället för Läänemaa.

I Kullamaa har man, som al
ternativ till storkommunen, haft 
samgående med grannkommunen 
Märjamaa i Harjumaa län. Kom
munfullmäktige har nu beslutat att 
det är storkommunen som gäller.

Kommunfullmäktige i Ridala 
har beslutat att säga nej till samgå
endet med Hapsals stad. Det inne
bär att regeringen får besluta om 
kommunens öde.

På Ormsö räknar man med att 
man som ökommun inte blir tving
ad till samgående utan får förbli en 
egen kommun.

Samgåendeavtalen skall lämnas 
till landshövdingen före den 1 ja
nuari 2017.
Odensholms byalag köper
tomt på ön
Till skillnad från de övriga bönder
na i Rickul/Nucköområdet friköpte 
odensholmsbönderna inte sina går
dar. Det innebar att de – och deras 
efterkommande – inte kunde kräva 

att få tillbaka gårdens mark när 
Estland åter blev fritt. Ön blev ett 
naturskyddsområde som inte fick 
bebyggas.

För tre år sedan startade Nuckö 
kommun en detaljplanering av om
rådet där den gamla byn, Bien, låg. 
Syftet var att ge de bofasta på ön 
möjlighet att bygga en ny, modern 
bostad, men även att stycka av en 
tomt till Odensholms byalag för att 
bygga en hembygdsgård med över
nattningsmöjlighet.

Processen är nu slutförd. Bya
laget har av Nuckö kommun köpt 
en 4 000 kvadratmeter stor tomt på 
platsen för den gamla Erkasgården. 
Man har en förhoppning om att 
hembygdsgården skall stå klar inom 
fem år.
Lågt vattenstånd i Östersjön
Ett högtryck som under några veck
or i oktober lade sig över Estland, 
kombinerat med ihållande ostlig 
vind, gjorde att Östersjöns vatten
stånd vid Estlands kust sjönk långt 
under det normala, som mest cirka 
70 cm. Detta gjorde att långgrunda 
stränder kunde få ett helt nytt utse
ende, något som bilden nedan av 
Stenborstranden i Roslep visar.

Stenborstranden i oktober 2016. Strandkanten ligger vid normalt vattenstånd ungefär i bildens underkant.
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Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel 
överlåtelse, arvsärende, bygge, försäljning eller 
köp av fastigheter.

Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg, 
Jus Suecanum OÜ

Postadress: Nurme 2, 90501 Haapsalu, Estland
Tfn/Fax: +372 47 37 339, mob: +372 55 24842

E-post: katrin@jussuecanum.ee 
www.jussuecanum.ee

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

Pris: 75 kronor. 

Beställningar skickas till order@rnhf.se,
majagranbergs@hotmail.com 

eller tfn 070-798 38 69

Vinterträff
Välkommen till 2017 års vinterträff!

Denna gång träffas vi i Rågsveds Folkets Hus 
den 4 februari klockan 13.00.

Vi får se den intressanta och prisade filmen 
”Fäktaren”. 

”För att undkomma den ryska säkerhetspolisen 
tar Endel Nelis sin tillflykt till Hapsal. Här hittar 
han jobb som lärare och börjar på fritiden ut-

bilda barn i fäktandets ädla konst, en sport han 
bemästrar till fulländning. Trots hans barska 
framtoning blir han snart en fadersfigur för 

barnen, många av dem föräldralösa på grund 
av de ryska ockupanterna. Han lär sig att älska 
dem och han finner en kvinna, men han ham-
nar också i konflikt med skolans rektor, som 
börjar undersöka hans bakgrund. Samtidigt 
som snaran börjar dras åt kring Endel bjuds 
fäktningslaget in till en stor turnering i Lenin-
grad, som utgör den allra största risken för 

Endel att åka till. Nu har han två val – att svika 
sina elever, eller att riskera sitt liv.” (från SF:s 

annons om filmen)

Efter filmen äter vi den traditionella estlands-
svenska soppan ”klimpsupp” med bröd samt 

kaffe och kaka.

Anmälan sker genom att sätta in 100 kr/person 
på föreningens PlusGirokonto 55 68 81 - 1    

före den 28 januari.

Årsmöte 2017
Boka redan nu in lördagen den 22 april 2017. 

Då är du välkommen till vårt årsmöte. Vi är som 
vanligt i Immanuelskyrkan.

Mer information kommer i nästa nummer av 
Medlemsbladet.

Välkomna!
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Kersti Kaljulaid ny president 
Kersti Kaljulaid, 47, valdes i oktober 
till ny president i Estland. Kaljulaid 
har en gedigen bakgrund från för
valtning, forskning och näringsliv. 
Hon valdes efter en segdragen val
process i en andra parlamentsom
gång. I den första omgången miss
lyckades man att välja president. Ej 
heller en valmanskår lyckades, var
efter Kaljulaid nominerades. Kalju
laid har de senaste åren arbetat vid 
EU:s Revisionsrätt i Luxemburg och 
var fram till kandidaturen okänd för 
de flesta i Estland.

Kaljulaid gjorde sina första besök 
till Finland, Lettland, Litauen, Polen 
och Tyskland i nämnd ordning. Hon 
kritiserades för att hon avstod från 
en kyrklig ceremoni i samband med  
tillträdet till presidentämbetet.

Kersti Kaljulaid efterträder Too
mas Hendrik Ilves, 63, som var pre
sident under två mandatperioder. Il
ves har fått erbjudande om en post 
vid ansedda World Economic Fo
rum.

Ny regering
Estland har fått ny regering med 
centerpartiets nyvalde ordförande 
Jüri Ratas som premiärminister. Re
geringen är en koalition mellan det 
vänster liberala Centerpartiet och So
cialdemokraterna samt det konserva
tiva Fosterlandsförbundet (Isamaa
liit). Utrikes och säkerhetspolitiskt 
kommer den traditionella västliga 
kursen att gälla. Inrikespolitiskt sat
sar man på ökat stöd till lantbruket, 
satsningar på infrastruktur och en 
skattereform. Den tidigare koali
tionen mellan Socialdemokraterna, 
Fosterlandsförbundet och högerli
berala Reformpartiet sprack genom 
misstroendevotum mot premiärmi
nister Taavi Rõivas. Reformpartiet 
satt vid makten i 16 år. 

Ny ledare för Centerpartiet
Edgar Savisaar, 66, Centerpartiets 
grundare och ledare sedan 1991, till

lika en av Estlands mest kontrover
siella politiker, ersattes vid partiets 
kongress av Jüri Ratas, 38. Savisaar 
ställde inte upp för omval eftersom 
han visste att han skulle förlora, han 
var ej heller närvarande vid parti
kongressen. Savisaar, som under 
hela sin politikertid varit inblandad 
i skandaler, står misstänkt för mut
brott. Partiet har sedan flera år  delats 
i en ryssvänlig vänsterfalang under 
ledning av Savisaar och en mera li
beral högerfalang under ledning av 
Ratas. 

Natos närvaro
Nato utökar sin militära närvaro i 
Estland, övriga Baltikum och Östeu
ropa från och med början av 2017. 
I Estland ser man dock med oro om 
och hur president Trump kommer att 
ställa sig till utfästelserna och för
svarssamarbetet mot bakgrund av 
att han sagt sig vilja förbättra USA:s 
förhållande till Ryssland. Från brit
tiskt och tyskt håll har man bekräftat 
sitt fortsatta stöd för Estland och öv
riga Baltikum.  

Estland som föredöme
Norska Aftenbladet ser Estland som 
ett föredöme inom näringsliv vad 
gäller strukturreformer, företags
etablering, skattelagstiftning och 
innovation. Tidningen lyfter bland 
annat fram Estlands satsningar på 
it, såsom eresidency, vilket möj
liggör för utlänningar att registrera 
sig i Estland för att på ett enkelt sätt 
starta företag på mindre än en tim
me, oberoende av var man fysiskt 
befinner sig.

Estlands nationalmuseum
Estlands Nationalmuseum (Eesti 
Rahva Muuseum) invigdes i Tartu 
den 1 oktober.

Det är Estlands största museum 
och ett av Europas intressantaste 
och modernaste. Den 356 meter 
långa och 71 meter breda byggna
den är en stiliserad förlängning av 

det före detta sovjetiska militärflyg
fältets start och landningsbana och 
gavs namnet Memory Field. Under 
den första månaden noterades när
mare 33 000 besökare.

Mihail Hodorkovski i Tallinn
Mihail Hodorkovski överlämnar 
stiftelsen Open Russias journalist
pris vid en ceremoni i Tallinn den 7 
december. 

Hodorkovski som grundade 
oljebolaget Yukos, satt fängslad i 
Ryssland 20032013, efter att han 
kommit i onåd med president Putin.

Konkurrens inom flyget
Polska flygbolaget LOT har förvär
vat 49 procent av statliga estniska 
Nordica. Nordica grundades i ok
tober 2015 efter Estonian Airs ned
läggning. LOTsamarbetet innebär 
skärpt konkurrens gentemot Finnair 
och Air Baltic till och från Tallinn.

British Airways till Tallinn
British Airways börjar flyga från 
London Heathrow till Tallinn två 
gånger i veckan från och med den 
28 mars 2017. Ledningen för Tal
linns flygplats ser detta som ett 
stort framsteg med tanke på British 
Airways världsledande ställning. 
Förutom British Airways flyger låg
prisbolagen Easy Jet och Ryanair 
sedan tidigare mellan Tallinn och 
London. 

Tallinns flygplats expanderar
Tallinns flygplats fyller 80 i år. Om
fattande utbyggnadsarbeten kom
mer att pågå till och med slutet av 
2017. Start och landningsbanan 
förlängs från 3 070 till 3 480 meter. 
Terminalsbyggnaden byggs ut till 
slutet av 2017 och ett parkerings
hus invigs 2019. Troligtvis från och 
med slutet av 2017 kan man ta spår
vagn från terminalen till centrum 
via järnvägsstationen Ülemiste.

Tallinns flygplats räknar med 
2,2 miljoner passagerare i år.

Nyheter från Estland
Toomas Käbin
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Redan förra året, när vi planerade 
årets verksamhet för museet, såg 
vi att Havskulturåret skulle ge oss 
många intressanta möjligheter att 
både presentera och berika kust
svenskarnas kulturarv.

Startskottet för Havskulturåret 
var Familjedagen i början av febru
ari. Vi hade lagt dagen i början av 
månaden, i hopp om att vädergudar
na skulle stödja oss och täcka viken 
med ett rejält lager is och marken 
med ett tjockt snötäcke.

Isen räckte precis till för po
lis och gränsbevakningstjänstens 
verklighetstrogna övning, där en 
människa skulle räddas ur en is
vak. För publiken, som stod på sä
kert avstånd på land, såg allting så 
pass äkta ut att ett barn ropade till 
sin mamma och pappa: ”Farbrorn 
drunknar, farbrorn drunknar!” och 
inte lugnade sig förrän de profes
sionella livräddarna och den räd
dade hade nått land. Mycket läro
rikt var det att få se den stora faran 
med svag is och känna det så nära 
inpå sig.

Under Familjedagen meddela
des också vinnarna i Läänemaas 
fototävling och länsstyrelsen de
lade ut hedersutmärkelser till dem.

Räddningstjänsten var på plats 
med mäktig teknik. Under hela da
gen fick alla intresserade lära sig 
hur man bäst beter sig vid eldsvåda, 
och goda råd om hur man hanterar 
en brandsläckare, och sedan också 
prova på släckning i praktiken.

Allra populärast var kälktäv
lingen: familjerna bildade lag, där 
föräldrarna drog och barnen satt på 
kälkarna.

Familjedagens konferencier 
Marko Matvei och ensemblen Väli
harf tillsammans med flickor från 
Kynö (Kihnu) fyllde dagen med 
mjukt klingande sånger på temat 

hav och lärde deltagarna flera dan
ser från Kynö.

För dem som började bli frost
bitna utomhus hade museidamerna 
öppnat ett café, där man kunde få 
varm dryck och hembakt kaka.

Sammantaget blev dagen i Hap
sal en rolig början på Havskultur
året, som stöddes av Eesti Kultuur
kapital och Hapsals stad.
Tjärade båtar
Redan i början av mars ordnade 
Sjöfartsmuseet (Meremuuseum) ett 
havsforum i sjöflyghamnen, där jag 
deltog med ett föredrag på temat 
”Kustsvenskarna – ett försvunnet 
arv”.

April började med den traditio
nella tjärningen av träbåtar, i form 
av ett talko. Museet har nämligen 
flera båtar av kustsvensk typ, en del 
som byggts på plats och några som 
givits nytt liv. Träbåtar behöver tjär
ning före sjösättningen varje år, och 
genom tjärningstalkona håller vi liv 
i kustsvenskarnas båtbyggnads och 
sjöfartstraditioner.

För sjätte året i rad hölls, senare 
i april, temadagen för rökt ström
ming. På museets gård rökte vi 
böckling i den gamla renoverade 
rökugnen och bjöd stadsbor och 
gäster att smaka, som förr om åren.

Samma dag ordnade Aibolands 
museum en strandvandring i Hap
sal. Dylika strandvandringar, som 
visar upp hemtrakten för männis
korna, anordnades det många i år 
inom ramen för Havskulturåret.

Deltagarna i vandringen fick 
både röka fisk och smaka på fisken, 
och bekanta sig med mångahanda 
sevärdheter längs färden tillsam
mans till fots, däribland Prome
naden, Tjajkovskijbänken, Ilons 
Sagoland, biskopsborgen, järnvägs
stationen och många fler. När dagen 
var slut var alla genomtrötta, men 
lyckliga över vad de fått se och er
fara.
Museinatten
Från maj minns vi museinatten, som 
i år bar namnet ”Det går vågor i nat
ten”, vilket passade utomordentligt 

Havskulturåret på Aibolands museum
Ülo Kalm

Årets julgranar blev en värmande brasa. Foto: Jorma Friberg
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bra ihop med Havskulturåret. På 
Aibolands museum avslutades nat
ten med ett fyrverkeri, som skicka
de vågor genom natten och lät alla 
njuta av ett fantastiskt färgspel.

En andra temadag kring fisk 
hölls i slutet av maj, och denna 
gång handlade det om näbbgäddor. 
Med fiskdagarna är det alltid så, att 
man aldrig kan vara säker på om 
havet ger någon fisk eller inte. Den 
här gången lyckades det, och utö
ver rökt näbbgädda fick deltagarna 
njuta av musik, framförd av Anti 
Nöör på dragspel tillsammans med 
dottern på fiol.
Sång- och dansfest
Estlandssvenskarnas storevene
mang detta år, den 3:e Sång och 
dansfesten, gick av stapeln i bör
jan av juli på borggården i Hapsals 
biskopsborg, där vi tillsammans 
färdades tillbaka i tiden genom 
sång och dans. På Aibolands mu
seum finns en 20 meter lång bonad, 
formgiven av Jorma Friberg och 
broderad av ”Torsdagstanterna”, 
som beskriver estlandssvenskarnas 
närmare 1 000 år långa historia. På 
museets beställning formgav och 
genomförde Egon Erkmann tryck
ning av en fotokopia av  ”Kustbo
naden”, där varje motiv försågs 
med förklarande texter på estniska, 
svenska och engelska. Kopieut
ställningen av bonaden placerades 
under sångfesten på biskopsbor
gens borggård, där alla intresse
rade fick en översikt över estlands
svenskarna.

Museet hjälpte till med förbere
delser och organiserande av Sång 
och dansfesten; alla hade något att 
göra. Museets personal, tillsam
mans med Torsdagstanterna, sålde 
sina hantverk och serverade kaffe.

Medan vi plockade ihop de sista 
sakerna på borggården på kväl
len efter dansfesten, med sångerna 
ännu ringande i öronen och de sista 
danserna ännu för ögonen, öppna
des plötsligt himlens dammluckor 

och våldsamma regnskurar satte 
punkt för den vackra dagen.
Havsdagen
För att berika havskulturåret ord
nade museet i mitten av juli Havs
dagen, där vi visade olika estlands
svenska träbåtar vid vår kajkant, 
varefter det var möjligt att delta i 
en liten båttur på bakre Hapsal
viken ombord på Runöjalan. Det 
mest spännande under dagen var 
garvningen av segel, där alla in
tresserade fick veta hur deras för
fäder behandlade segel förr i tiden. 
Garvningen ger seglen extra styrka 
och bättre motståndskraft mot vä
derförhållanden.

På sjöbodens vägg ordnades en 
utställning av de vanligaste kno
parna bland sjömän. Mängder av 
ändamålsenliga knopar har tänkts ut 
av sjömän under deras långa resor. 
Deras knopar har än idag många 
tillämpningar och inspirerar till 
skapande av nya. Knoparna presen
terades för de intresserade och alla 
fick prova på att knyta olika knopar 
själva.
Korsgården på Runö
I slutet av juli ordnade Aibolands 

museum för femte gången i rad tal
ko på Korsgården på Runö.

Korsgården, som är den enda 
runösvenska gården i något så 
när välbevarat skick, skänktes till 
 Republiken Estland av ägaren Tho
mas Dreijer år 2008. Gården för
valtas av Aibolands museum sedan 
2012 och i mån av möjlighet försö
ker vi varje år göra i ordning någon
ting på gården.

Till vår stora gläjde öppnade re
publikens president Toomas Hend
rik Ilves årets talko med fotoutställ
ningen ”Runöetyder” av Hapsals 
fotoklubb på Korsgårdens långhus
vägg.

Vid det första talkot deltog fyra 
personer, men i år närmare 70. På 
plats med hjälpvilliga händer fanns 
kulturarbetare från Valgamaa, am
bulanspersonal från Nordestlands 
Regionsjukhus (Põhja Regionaal
haigla), talkodeltagare från Tallinn, 
Hapsal, Sverige och även lokala 
runöbor. Många duktiga människor, 
som bryr sig om vårt kulturarv och 
som kämpade hårt hela långa dagen 
till gagn för Korsgården.

Med barkat timmer markerades 

Nya böcker direkt från tryckeriet presenterades av Helga Koger ochToivo 
Tomingas. Foto: Jorma Friberg
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”Stenarna hade namn”
av Elna Lindbom
ISBN 978-91-979791-7-7
Utgiven av Stilits förlag
255 sidor

Boken finns att köpa hos Rickul/
Nuckö Hembygdsförening via 

order@rnhf.se,  
majagranbergs@hotmail.com 
eller tfn 070-798 38 69 

Pris: 180 kr

Författaren, Elna Lindbom, föddes 
1935 i Ölbäck i Estland. Hon flydde 
tillsammans med familjen till Sve
rige som de flesta andra estlands
svenskarna gjorde.

Boken handlar om de två kusi
nerna Jola och IngaXenia som gör 
en resa tillsammans tillbaka till sin 
barndomsby i Estland, som de läm
nade som barn. Boken blandar nu
tid och dåtid och den nutida resan 
handlar om ett märkligt uppdrag, 
medan dåtiden berättar en historia 
om deras familjers liv i Estlands 
svenskbygd före den ryska ockupa
tionen.

”Stenarna hade namn” är en ro
man, men stora delar av berättelsen 
är självupplevd.

En ny bokplatserna för äldre, nu försvunna, 
bodar och byggnader, rian i man
gårdslängan gjordes i ordning, käl
laren och dess omgivning rensades 
från sly, humle planterades i en ny 
humleträdgård, farliga träd fälldes 
osv. Allt planerat och mer därtill 
blev gjort även detta år. Ekonomiskt 
stöd till det lyckade talkot gav Folk
kulturcentrum (Rahvakultuuri Kes
kus).
Flundrorna uteblev
I augusti ordnade vi i samarbete 
med Hapsals kulturcentrum (Haap
salu Kultuurikeskus) en flundredag 
med dragspelskonsert. Flera år i rad 
har havet varit givmilt, men i år vi
sade havet sin stormiga sida under 
en hel vecka före tillställningen, så 
för första gången någonsin blev vi 
utan rökt flundra på flundredagen. 
I någon mån kunde vi kompensera 
det genom att bjuda på böckling och 
någon abborre.

Vädret var fortsatt blåsigt, men 
vi slapp åtminstone regn under 
fiskdagen. När dragspelskonserten 
skulle börja öppnade sig himlens 
luckor och friluftskonserten flytta
des till Kvarnvikskrogen (Veskivii
gi trahter) i närheten, där alla som 
kommit för att lyssna med nöd och 
näppe fick plats.

När böcklingen var avsmakad 
och dragspelskonserten avlyssnad 
kunde man, det dystra vädret till 
trots, betrakta dagen som lyckad.

Hapsals historiska fiskarstadsdel 
hade än en gång visat oss magin och 
smärtan som hör havet till och, trots 
allt, bevarat och fört vidare en liten 
bit havskulturtradition.

På återseende!

God jul och
gott nytt år!

Orginellt testamente Härom dagen öppnades i London en börsmäklares testamente, som lydde så här: 

”Åt min hustru testamenterar jag hennes käraste samt ett trovärdigt försäkrande, att jag inte alls var en sådan åsna som hon tog mig för. 
Min son ärver njutningen av att självständigt försörja sig. I trettiofem år har han gått och inbillat sig att det erbjudit mig särskilt nöje att försörja honom. – Han misstog sig! 
Min dotter ärver 100 000 pund, och hon kan använda dem efter eget gottfinnande. Sin enda lyckade affär gjorde hennes man, när han gifte sig med henne. 
Åt min tjänare testamenterar jag alla de kläder han stulit från mig under loppet av tio år. 
Min chaufför ärver mina automobiler; han har förstört dem allesammans och kan nu njuta av att reparera dem. 
Min affärskompanjon ärver ett gott råd att fortast möjlig skaffa sig en ny partner, annars klarar han icke en enda af-färsoperation.”  

(Kustbon 1929 - 49-50)
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Kan DNA-analys klarlägga estlandssvenskarnas ursprung? 
Göte Brunberg

Under de senaste åren har det blivit 
alltmer populärt att släktforska med 
hjälp av analys av den egna arvs
massan, ”DNAanalys”. Metoderna 
har utvecklats och förfinats och det 
har blivit allt billigare att testa sig. 
Genom att testa sig ger man också 
ett bidrag till forskningen om män
niskans historia. Det har gått att 
klarlägga de folkvandringar som 
har resulterat i att världens befolk
ning i dag ser ut som den gör.

Kan det med DNAanalys även 
vara möjligt att klarlägga den lilla 
medeltida folkvandring som resul
terade i svenska bosättningar på 
Estlands kust och öar? En förutsätt
ning för detta är att många med est
landssvenska anor testar sig. Då går 
det att jämföra oss som folkgrupp 
med rikssvenskar och studera likhe
ter och skillnader i analysresultaten.

För dig som funderar på att testa 
dig kommer här en kortfattad be
skrivning av DNAbegreppet och 
vilka testmetoder som finns.
Vad är DNA?
DNA (från engelskans Deoxyribo 
Nuclear Acid) är en stor spiralfor
mad molekyl som finns i kärnan i 
en människas alla celler (se figur 1). 
Den innehåller den genetiska kod 

som ger varje individ sina unika 
egenskaper. Koden är uppbyggd 
av fyra olika byggstenar, beteck
nade A, C, G och T, som utgör det 
genetiska alfabetet. Den genetiska 
koden, ”genomet”, innehåller en 
kombination av över tre miljarder 
av dessa bokstäver.

DNA innehåller gener som är 
fördelade på 23 par kromosomer 
(se figur 2). Paren 1–22 kallas med 
ett samlingsnamn det autosomala 
DNA:t (förkortat atDNA). Par 23 
består hos kvinnor av två Xkromo
somer (XDNA) och hos män av en 
X och en Ykromosom (YDNA).

Det finns även en liten bit DNA 
(mtDNA) i cellernas ”energifabri
ker”, mitokondrierna.

atDNA, som finns hos både män 
och kvinnor, utgör cirka 95 pro
cent av en persons DNA. Det ärvs 
från båda föräldrarna, med ungefär 
hälften från varje, i en slumpmässig 
blandning (se figur 3). 

YDNA utgör cirka 2 procent av 
DNA. Det ärvs oförändrat från far 
till son.

XDNA ärvs på ett komplicerat 
sätt och har en begränsad använd
ning vid släktforskning.

mtDNA innehåller ganska lite 

information, cirka 16 500 bokstä
ver. Det finns hos både män och 
kvinnor, men endast kvinnor för det 
vidare, i oförändrad form.

Mutationer
Om YDNA och mtDNA skulle är
vas helt oförändrat, skulle i princip 
samtliga män och kvinnor ha sam
ma uppsättning. Att de kan använ
das i släktforskningen beror på att 
det slumpmässigt sker små föränd
ringar, mutationer, i samband med 
att de ärvs. Exempelvis kan en son 
få exakt samma YDNA som sin far 
och en annan son få faderns YDNA 
med en mutation. I det senare fallet 
erhålls en ny ”gren” på det så kall
lade YDNAträdet.

För YDNA sker mutationer i ge
nomsnitt vart 130:e år och för mt
DNA vart 2 000:e år.

Genom YDNAanalys har man 
funnit att alla nu i världen levande 
män härstammar från en enda an
fader, ”den genetiske Adam”, som 
levde i Afrika för 250 000–300 000 
år sedan. På samma sätt har man ge
nom mtDNAanalys funnit att alla 
kvinnor härstammar från en ”ge
netisk Eva”, som också hon levde i 
Afrika, för cirka 200 000 år sedan.

Figur 2.  Människans kromosomer.Figur 1.  Cellkärna, kromosom och DNA.
Samtliga bilder från ”Släktforska med DNA” av Peter Sjölund.
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Hur DNA-testar jag mig?
Det företag som är helt domineran
de på marknaden heter Family Tree 
DNA. Beställning sker via deras 
hemsida familytreedna.com. När du 
har beställt (och betalt) testet får du 
med posten ett kuvert med topsar, 
som du, efter att ha strukit in dem 
med saliv, sänder tillbaka till företa
get. Du får ett eget konto hos företa
get så att du kan följa vad som sker 
och studera provresultatet.
Vilket test skall jag välja?
Helt kort: du skall välja ett test av 
atDNA om du är intresserad av att 
hitta relativt nära släktingar och 
YDNA (endast män!) och mtDNA 
om du vill veta din plats i ett världs
omspännande släktträd och vill stu
dera dina anfäders vandringsvägar 
från Afrika upp till Norden. 

FTDNA erbjuder följande tester:
Family Finder (FF). Ditt at

DNA läses av på hundratusentals 
ställen. På detta sätt får man fram 
din unika genetiska kod. Denna 
jämförs i företagets databas med 
koden hos alla andra testade perso
ner för att hitta likheter. Du får en 
lista över dem som mest sannolikt 
är dina släktingar och även kontakt
uppgifter så att du kan nå dem. Hur 
nära släkt ni är framgår inte exakt, 
speciellt när släktskapet är avlägset, 
men på något sätt är ni släkt!

FF är det billigaste testet och är 
kanske det som du skall börja med 
om du vill ”känna på” hur det är att 
släktforska med DNA. 

YDNAxx. Din Ykromosom lä
ses av på 37, 67 eller 111 bestämda 
platser, ”markörer”, där man vet att 
det finns upprepade sekvenser, så 
kallade STR, av DNAbokstäver. 
För varje markör räknas antalet 
upprepningar. På detta sätt erhålls 
en sifferkombination som karakteri
serar ditt YDNA. Den blir mer unik, 
ju fler markörer som testas.

Ditt släktskap med andra perso
ner erhålls genom att sifferkombina
tionerna jämförs och den så kallade 
genetiska distansen bestäms. Den är 
ett mått på (det sannolika) släktska
pet.

Du placeras också in i en så 
 kallad haplogrupp, som på högsta 
nivå betecknas med en bokstav en
ligt figur 4. Du får också en mängd 
information i form av kartor som vi
sar gruppernas vandringsvägar och 
diagram som visar den procentuella 
fördelningen på haplogrupper på 
olika platser i världen.

Big Y. YDNAxxtesterna kan 
idag sägas representera en föråld
rad teknik. Med Big Y läses din Y
kromosom av på mer än 10 miljoner 
ställen. På detta sätt upptäcks och 
registreras tusentals mutationer, så 
kallade SNP:er, i kromosomen. 

Analysresultatet erhålls i form 
av en stor (nästan 1 gigabyte!) så 
kallad rådatafil som du skickar till 
företaget Yfull via deras hemsida 
yfull.com. Där analyseras hur dina 
SNP:er överensstämmer med tidi
gare kända sådana. Du placeras på 

en plats, en ”kvist”, i ett världsom
spännande YDNAträd, som stän
digt växer i takt med att allt fler 
personer skickar in sina resultat. Du 
får ett uppskattat värde på hur lång 
tid det har gått sedan kvisten bilda
des och för hur länge sedan som din 
närmaste anfader levde.

mtDNA. Testet fungerar på i 
princip samma sätt som YDNA, 
men på den raka moderslinjen. Du 
blir, beroende av vilka mutationer 
som du bär på, placerad i en haplo
grupp och i mtDNAträdet.

Bilda en estlandssvensk
projektgrupp?
Jag tror att det bästa är att börja 
med en inventering av vilka med 
estlandssvenska anor som redan har 
låtit testa sig. Kontakta mig med e
post till gote.brunberg@telia.com 
eller med telefon till 0897 26 06. 
Sedan får vi se om vi kan/skall bilda 
en mer officiell projektgrupp.

Litteratur
För dig som tänker DNAtesta dig 
är ”Släktforska med DNA, Hand
bok 9” av Peter Sjölund ett måste!

För den som vill läsa om hur 
DNAanalys har hjälpt till att klar
lägga historiska skeenden rekom
menderas Karin Bojs ”Min europe
iska familj de senaste 54 000 åren”, 
som fick Augustpriset som Årets 
svenska fackbok 2015, och Karin 
Bojs och Peter Sjölunds nyligen ut
komna ”Svenskarna och deras fäder 
de senaste 11 000 åren”.

Figur 3.  Arvet av autosomalt DNA. Figur 4.  Huvudhaplogrupper.
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Ur Kustbon:

”Da’n före da’n före da’n före da’n 
före da’n före doppareda’n”. 
Så räknade vi dagarna till julaf

ton. Far hade en väggalmanack, där 
ett blad skulle rivas bort för var dag. 
Jag hade just lärt mig läsa och gick 
och lyfte i underkanten på bladen 
för att få se en skymt av ”Doppa
redan”. Besynnerligt! Väl tio blad 
hade jag undersökt, men alltjämt 
bara måndagar, tisdagar och så vi
dare. Far måste ha glömt riva av på 
sista tiden. Jag började riva bort det 
ena bladet efter det andra, tills jag 
kom till de blanka mot slutet och 
blev knäsvag av förskräckelse över 
vad jag gjort. Men räfsten blev inte 
så sträng den gången. Far förstod, 
att längtan efter ”Dopparedagen” 
kunde bli en femåring för stark. 

Ja nog var adventet en väntans
tid. Första söndagen hade vi hört 
”Bereden väg för Herren” brusa ge
nom Skaradömen, så att det kändes, 
hur golvet och bänkarna skälvde, 
och vi hade sjungit med så gott vi 
kunde. Och vid de dagliga morgon 
och aftonbönerna hemma sjöngo vi 
mest adventpsalmer. I ett hörn av 
salen lyste om kvällarna en hemma
gjord transparang med orden ”Se, 
din Konung kommer!” Mor och de 
stora systrarna skurade alla ljussta
kar, kopparkannor och silverskedar, 
tills de blänkte, och överallt städa
des och skurades det. Det var, som 
om väntade man en konung som 
gäst, och det gjorde vi ju också. Nå
gon gång sade mor till oss, tyst, så
som när man talar om en hemlighet, 
att det måste bli storstädning i hjär
tat också, om man skulle kunna ta 
emot Jesus. Och utan Honom som 
gäst bleve det ingen ”riktig jul”. 

När julaftons morgon gick in 
och allt till en början såg ut 

som alla andra dagar, gick man i en 
hemlig ängslan: ”Tänk, om det inte 

blir riktig jul i år!” Den skräcken 
var nog hälsosam. Men så minns 
jag inte heller någon av min barn
doms jular som inte blev ”riktig”. 

Medan Karlsson, kusken, var ute 
och sökte julgranar, hade vi små fullt 
upp att göra med julbordet. Med fin, 
grön mossa från skogen och några 
stenar eller vedträn gjorde vi på ett 
bord ett landskap med berg och da
lar, med träd av enriskvistar, sjöar 
av ett par spegelglasbitar och röda 
stugor av papp med fint sandade vä
gar emellan. I mitten ställdes den 
vackra Betlehemskrubban, ett arv 
från morfar. Det var en av papp för
färdigad modell av ett stall. Därinne 
såg man figurer, föreställande Josef, 
Maria och krubban med Jesusbar
net, omgivna av två kor, ett par får 
och en åsna, och genom ingången 
kommo just herdarna, av vilka den 
förste redan knäböjde vid krubban, 
och ovanifrån kommo änglar svä
vande. Stjärnan, av guldpapper, såg 
man också över taket. Och när man 
tände ljus bakom, överstrålades den 
heliga familjen av ett milt skimmer. 

Runt omkring på de gröna äng
arna släppte vi leksaksfår och kor 
av trä på bete. Och utefter bords
kanten ställde vi ljus. 

Det fanns ett annat julbord också 

i salen, fastän inte jämförligt med 
detta. Det hade en vit duk, en stor 
grenljusstake i mitten och runt där 
omkring julhögarna, en för varje 
familjemedlem. Underst i julhögen 
låg namnkakan av grov vört, på 
vilken mor skrivit vederbörandes 
namn med vetedeg. Sedan kommo, 
staplade på varandra, bullar och ku
sar av råg och vete, lika för var och 
en, och överst en liten saffranskrans 
med russin och en pepparkaka. Det 
gällde som en heder att bli först 
färdig med de grova brödkakorna;  
före juldagen fick man dock inte 
börja, men saffranskransen gällde 
det att spara så länge som möjligt. 
Ett år åt jag upp den vid midsom
mar. Då fick jag ta en hammare till 
hjälp, men bra smakade det. 

När så Karlsson kom med jul
granen, skulle den resas i salen 

och klädas med flaggor, ljus, äpp
len och glitter och morfars gamla 
klockspel, som var så inrättat, att 
det spelade en liten melodi, när ett 
par ljus tändes därunder. 

Var julgranen färdig i god tid, så 
var det svårt att få tiden att gå till 
middagen, då doppet skulle gå av 
stapeln. Kanske förkortade man ti
den med en ringdans kring granen. 
Långdansen däremot kunde inte 
göras än. Far behövde ha ro för sin 
predikoberedelse. Långdansen, då 
man tog varandra i hand i en kedja, 
övades annars flitigt under julhel
gen. Den som var starkast, sprang 
först, och det gällde att storma ige
nom alla rum och skrubbar, vind 
och källare med största möjliga fart. 
Snubblade man och föll i en trappa, 
gällde det att bara hålla fast och slä
pas med, tills man kom på benen 
igen. Jag minns en julhelg, då kyr
koherde Klingner kom på besök i 
trettondetiden och drog långdansen. 
Jag, som hade kommit mellan två 
av de stora, rörde varken vid golv 
eller trappor den gången. 

Julafton i Brunsbo biskopsgård
Pastor Sven Danell i Rikull 
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Så äntligen kom den efterlängta
de stunden, då man fick kånka 

nedför kökstrappan med stolarna 
för att begå doppet. I köket var det 
vackert som i en kyrka. Spiselhu
ven med sin stång, ”fästmannen” 
kallad, kakspettet i taket och alla 
hyllor voro garnerade med färgat 
papper, och de stora sotluckorna 
voro täckta med ett stort spännpapp 
med påklistrade pappersfigurer, 
som föreställde de vise männen, 
Sankt Staffan med hästarna eller 
något annat, som hade med julen 
att göra. På brödskåpet stodo i en 
lång rad alla mässingsljusstakar, 
som huset ägde, med tända ljus, 
och från hyllorna blänkte koppar
kastrullerna tillbaka. 

Sedan vi bett bordsbönen, gick 
far först och lade sitt brödstycke i 
den kokande flottgrytan, sedan mor 
och pastorn, fars hjälppräst, och så 
vi barn och jungfrurna. Att sedan 
hitta igen just sin egen brödbit var 
inte lätt, och detta vållade oss små 
stora bekymmer. Men det fanns ju 
möjligheten att märka bitarna. 

Middagen avslutades med sylt 
och klenat, ett slags västgötskt jul
bröd. Far och mor gingo sedan ut 
för att önska god jul hos kusken, 
arrendatorn och torparna; och jul
gåvor torde därvid nog också ha 
förekommit. 

Visst kom det även efteråt 
mycket som var roligt, och 

som man för stunden skattade ännu 
högre. Efter bönen kommo jul
klapparna. Man bänkade sig kring 
salsbordet, far och mor vid ena 
kortändan, jungfrurna mitt emot 
och vi andra vid långsidorna, varpå 
julklappskorgarna buros in, och far 
läste upp adress och vers på varje 
paket eller diktade tokroliga verser 
till dem som voro utan. Och gam
man var stor och överraskningarna 
många. 

En hel fest var också kvällsma
ten med lutfisk och risgrynsgröt, 
som ingen fick äta av utan att först 
ha rimmat, och som gömde på den 

hemlighetsfulla mandeln, som bå
dade snart gifte åt den som fick den 
i sin andel 

Klockan 5 på kvällen samlades 
familjen, pastorn och jung

frurna åter i salen. Nu kom afto
nens högtidligaste stund, den då 
julen skulle sjungas in. Vid mor
gonbönen hade vi nog sjungit en 
julpsalm, fjärde versen på 55. ”Han 
kommer, till vår frälsning sänd,” 
men det kändes ändå mer som en 
förberedelse. Men nu, när ljusen på 
julbordet och i granen tändes, när 
klockspelet började ringa, medan 
far satte sig till rätta framför den 
stora familjebibeln med ett tänt ljus 
på vardera sidan och vi alla stämde 
upp: ”Välkommen var, o, Herre kär, 
en gäst när oss Du vorden är,” då 
kunde man känna, att det var riktig 
jul, och att Herren Jesus var mitt 
ibland oss. 

”Och det begav sig i den tiden, 
att från Kejsar Augustus utgick ett 

påbud, att hela världen skulle skatt
skrivas. — —”, far läste julevange
liet. 

Men när aftonpsalmen var 
sjungen och dagen slut, anade visst 
även vi små, att det bästa och för
blivande i all glädjen hängde ihop 
med vad far läst om i julevangeliet. 
Och vi förstod något av vad de stora 
menade, då de sade att julafton ändå 
inte är en så stor glädjedag som själ
va juldagen. 

Juldagen och ottefärden, den blir 
inte tillfälle att nu berätta om. 

Det får bli en annan gång. 
Och alla läsare, som haft tåla

mod att läsa den här enkla beskriv
ningen, ber jag så till sist att få öns
ka en god jul. Jag menar förstås en 
riktig jul. ”Bister är tiden, och stun
den är mulen, kolmörk är natten och 
himmelen kulen; Fadern dock gav 
oss med Kristus och julen värmen 
och våren i tidernas höst.” 

Sven Danell
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Information
kan ni hitta på vår hemsida 

www.vastrakustensskogsagare.
se. Den estniska skogsägarrörelsens 
har adress http://www.eramets.ee/

metsauhistud/. Ni når VKS via 
mejl på info@vastrakustens-

skogsagare.se.

LM har nu i mitten av november 
kommit upp i 491 medlemmar, va
rav 132 svenska. Målet för 2016 var 
500 medlemmar, så ökningen har 
skett enligt förhoppningarna. Under 
året har ca 28 400 m3 virke hittills 
sålts vidare från medlemmarna, vil
ket också är i linje med årsplanen 
på 30 000 m3. Tack vare den torra 
hösten kunde avverkningar ske i 
områden som annars är för mjuka 
och svåra att komma åt. 
Dikesrensning 
Under perioden augustioktober 
rensade LM med hjälp av en entre
prenör ungefär 12 km gamla diken 
i Ölbäck, söder om Derham. Vissa 
tider på året kan det bli väldigt högt 
med markvatten i området, så di
kesrensning kan vara ett sätt att 
undvika svårigheter för skog, annat 
markutnyttjande och byggnader.  

Genom dikesrensningen kan 
man undvika problem med alltför 
blöta marker.
Rensning i planteringar
LM har ordnat så att 32 ha med ny
satta plantor har rensats från kon
kurrerande vegetation. Som vi skri
vit om tidigare är det mycket viktigt 
att de första åren se till att de nya 
plantorna kan växa upp på bästa 
sätt och inte hamnar under en tjock 
filt av vegetation. Oturligt nog kom 
det i år mycket snö redan tidigt, så 
alla planerade områden kunde inte 
tas om hand då. Behovet av denna 
rensning ökar och LM måste fram
över ha 23 personer anlitade för 
detta för att kunna hinna med.
Förberedelser för föryngring
För närvarande har LM beställ
ningar på 93 ha markberedning som 
förberedelse för plantering. Här 
uppstod ett problem när den aktu
ella entreprenören av något skäl 
inte kunde arbeta enligt plan. LM 
har därför i stället övertalat avverk
ningsentreprenören att investera 
också i utrustning för markbered
ning. Så fort snön har smält undan 

tillräckligt så kan därför arbetena 
med markberedning trots allt börja 
och troligtvis kommer alla plane
rade marker att vara klara i vår när 
planteringen ska starta. För närva
rande är cirka 80 000 plantor be
ställda.
Medlemsenkät om framtiden
Medlemskap i LM ger mycket 
värde. Vi kan få hjälp med allt som 
gäller det praktiska skogsbruket, 
skogsbruksplaner, virkesförsälj
ning, planteringar, röjningar och 
rådgivning på fastigheterna. 
Dessutom får vi hjälp 
med ekonomiska frå
gor som deklara
tioner och mark
värderingar samt 
bidrag för skogs
vård och ersätt
ning för särskilda 
naturvårdsinsat
ser. Allt detta kan 
bara klaras av en 
professionell organisa

tion i Estland och självklart inte av 
en ideell organisation i Sverige. 

Vi kan från styrelsen i VKS se 
att behovet av den svenska orga
nisationen minskar i takt med att 
LM utvecklas på ett bra sätt och 
vill därför hitta en ny samarbets
modell. Medlemmarna beslutade 
på årsmötet i april att styrelsen 
tillsammans med LM skulle utreda 
hur den framtida kommunikationen 
skall fungera. Därför skickas nu en 
enkät ut till medlemmarna. Där får 

de ge sin syn på hur LM:s 
organisation fungerar 

idag och hur samar
betet med LM bör 

se ut i framtiden. 
Vi hoppas få 
återkomma om 
detta om några 
månader, när det 

har börjat ljusna 
igen och plantor

na snart skall ner i 
marken!

Skogsskötsel även i höstrusket
            Bengt Brunberg

Genom dikesrensningen kan man undvika problem med alltför blöta mar-
ker. Foto: Bengt Brunberg
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Färjetrafik Stockholm-Tallinn
Baltic Queen (från den 14 december) och 
M/S Victoria går alternerande varje dag från 
Stockholm (Värtahamnen) 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

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

Avtalsnumret 4799 skall anges.

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

Färjelinjen 
Kapellskär – Paldiski

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Ka-
pellskär och Paldiski. 

Avgångstider från Kapellskär:
Måndag - Onsdag  kl 12.00 
 ankomst Paldiski kl 21.30
Torsdag kl 22.30 
 ankomst Paldiski fredag kl 9.00
Fredag ej avgång
Lördag - söndag kl 12.00 
 ankomst Paldiski kl 21.30 

Avgångstider från Paldiski:
Måndag-onsdag kl 23.55  
 ankomst Kapellskär kl 9.30
Torsdag ej avgång
Fredag - söndag kl 23.55
ankomst Kapellskär  kl 9.30
 (Lördag 9.45)

Boka med e-post pax@dfds.com. Telefonbok-
ning, tfn 0454-336 80 mån-fred 8-16.30

Föreningen har ingen rabatt på resa detta år.

 Ordbok för rickulmålet
med formlära för nuckösvenska
Nu finns den 
till salu, boken 
med cirka 4 200 
dialekt ord från 
Rickul. Efter 10 
års arbete med 
boken är den klar 
för försäljning. 
En utmärkt bok 
till släkten och 
för den som är 
intresserad av 
språk i allmänhet. 
Innehåller förutom 
dialekt orden även 
en gedigen grammatik.
Pris: 80 kr
Beställning till order@rnhf.se, majagranbergs@
hotmail.com eller tfn 070-798 38 69

NYTT
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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 070-798 
38 69, 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.

Julextrapris 75 kr:-
En alldeles utmärkt julklapp 

att ge till släktingar och vänner!


