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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;

• bevara och förvalta föreningens fasta egen-
dom.”

Innehåll
Ordföranden har ordet 3
Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö 4
Nyheter från Estland 5
Medlemsavgiften  5 
Rapport från Kulturförvaltningen  6
Julklappstips 7
”Radistansen”, en hemlig radiospaningsstation 8
Bygget av Rickuls kommunhus 9
Om äldre tiders julfirande 10-11
Året på Aibolands museum 12-13
Västra Kustens Skogsägare 14-15
Julklappstips 16



3

Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Kära vänner!
Nu närmar vi oss julen med 

stormsteg. Det ser ut att bli en grön 
jul i år också men man vet ju ald-
rig. Vädret kan man aldrig förutspå, 
speciellt inte nu för tiden. Hösten 
har ju varit varm och dimmig och 
inte ett spår av kyla och snö.

Nu har de flesta av oss stängt 
sina hus i Estland för vintern och 
det är alltid lika vemodigt. Men ti-
den går snabbt och rätt som det är 
kommer vi tillbaka igen.

Vi har också stängt igen Micko-
gården för vintern så nu är det bara 
att se fram mot våren och sommaren 
igen. Vi planerar att utnyttja går-
den i större utsträckning sommaren 
2019 än tidigare. Nu har vi ju en fin 
samlingssal där ganska många får 
rum och självklart måste vi utnyttja 
gården på bästa sätt.
Hemvändarveckan 2019
Vi har beslutat att Hemvändarveck-
an börjar den 6 juli 2019. Det är 
visserligen inte den andra lördagen 
i juli men eftersom den 1 juli är re-
dan på måndagen så blir det ganska 
sent att vänta en vecka till.

Som vanligt startar vi med 
strandfesten på lördagen och på 
söndagen en gudstjänst i Rosleps 
kapell och en gemensam middag 
på Roosta på kvällen. Helgen till-
hör traditionerna och det vill vi inte 
rubba på.

Sedan har vi diskuterat resten av 
veckans program och kommit fram 
till följande:
• resa till Tartu, två dagar;
• vandring med Erik Johansson;
• ungdomsträff;
• pubkväll på Mickogården;
• talko på Mickogården;
• barnaktivitet;
• studiebesök;
• filmvisning på Mickogården.

Programmet är inte helt klart 
ännu och det som jag skrivit här kan 
komma att ändras. 

Vi vill gärna ha förslag från er 

medlemmar om vad ni vill att vi ska 
göra den här veckan. Alla bidrag 
mottages med glädje!
Kaféafton
I år kommer vi att delta i något som 
kallas Kaféafton i Nuckö. 

Det är något som har pågått 
några år i Nuckö nu. Det betyder 
att olika gårdar öppnar sina portar 
för allmänheten och visar upp sin 
gård, erbjuder kaffe med tilltugg 
och eventuellt något hemlagat. Det 
har tydligen varit en succé tidigare 
och vi tyckte att det vore ett utmärkt 
tillfälle att dels visa upp vilka det är 
som flyttat in på Mickogården och 
dels få en naturlig koppling och del-
aktighet till befolkningen i Nuckö. 
Jag är säker på att även folk från 
Rickul besöker gårdarna den afto-
nen.

Det enda problemet är att eve-
nemanget sammanfaller med vår 
strandfest men vi resonerade så i 
styrelsen att det är ett så viktigt till-
fälle att göra oss bekanta med lokal-
befolkningen att vi inte kan missa 
det. Därför kommer vi att starta 
strandfesten en timme tidigare och 
några av oss kommer att smita ifrån 
lite tidigare.

Passa på att åka ut till Nuckö på 
kvällen och besök olika gårdar och 
bekanta er med folket. Kaféaftonen 
håller på mellan klockan 15.00 till 
minst 20.00 så alla hinner dit efter 
strandfesten. Jag har haft kontakt 
med den som håller i det hela och 
jag fick en mycket god respons. De 
tyckte det var väldigt roligt att vi 
ville medverka.

De har redan tidigare vänt sig till 
oss genom sina program och på de-
ras affischer har det även stått Väl-
komna, på svenska!

Jag ser verkligen fram emot 
detta och det är ju roligt om vi även 
kan ha någon slags försäljning och 
om någon vill sälja egenhändigt till-
verkade alster av något slag så hör 
av av er. Vi säljer förstås våra för-

kläden och handdukar och kanske 
något mer men det kan vara roligt 
med något annat också.
Gåva till hjälpbehövande
Även detta år kommer föreningen 
att skänka julpengar till hjälpbehö-
vande i Nuckö. Jag har haft kontakt 
med den nya socialsekreteraren i 
Lääne-Nigula kommun och bett om 
hennes hjälp med att ta fram namn. 
Jag tryckte också på att pengarna 
skall gå enbart till personer i gamla 
Nuckö kommun. Det är där vi vill 
hjälpa till. 

Tack vare era generösa bidrag 
samt ett stort bidrag från Eva Hey-
mans dödsbo kan vi i år ge lite mer 
pengar till var och en. Vi beräknar 
att cirka 45 personer skall få 100 
euro var. 

Vi hoppas också på att ni fortsät-
ter skänka pengar till detta ändamål 
nästa år. Jag vet att pengarna kom-
mer fram till dem som behöver dem 
och att de är väldigt glada för extra-
pengarna till jul. Det handlar om 
familjer med någon medlem som är 
funktionshindrad och inte kan för-
sörja sig eller någon ensam stående 
med funktionshindrade barn. Kom 
ihåg att det sociala skyddet i Est-
land ligger långt efter det vi är vana 
vid.

Tack för era bidrag!

God jul
och

Gott nytt år 
till alla medlemmar från mig och 

hela styrelsen!



4

Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö
Göte Brunberg

Vinterns vargjakt i Läänemaa
Inför den förra vintern gav den an-
svariga myndigheteten, miljöagen-
turen, tillstånd att skjuta 112 vargar 
i Estland. Utfallet blev att 111 sköts, 
varav 17 i Läänemaa. Av de senare 
sköts två med specialtillstånd efter 
det att en hund hade blivit angripen 
inne i Birkas.

Enligt miljöagenturen har varg-
beståndet blivit så lågt att man dras-
tiskt kommer att reducera antalet 
jakttillstånd under den kommande 
vintern till 24 i hela Estland. För 
Läänemaa gäller två vargar, jämfört 
med 15 den förra säsongen.
Foderbrist på Odensholm
Den gångna sommarens torka har 
medfört att det rådde brist på vin-
terfoder till familjen Koppels djur 
på Odensholm, 300 får och 30 skot-
ska höglandskor. Man måste därför 
transportera foder, cirka 300 rullar 
hö, till ön från fastlandet.

För några år sedan måste man 
också skaffa vinterfoder från fast-
landet. Det gjordes då av ett fartyg 
som tillhörde det estniska sjötra-
fikverket (VTA). Fartyget måste 
göra flera resor och kostnaden blev 
så hög att man i år måste lösa det på 
ett billigare sätt. Djurägarna trans-
porterade därför själva höet från 
Derhamn med en egentillverkad 
flotte som drogs av öns motorbåt. 
Det gjordes i början av november 
under en period med lugnt väder. På 
en resa kunde 20-25 rullar transpor-
teras. Med en fart av cirka 3 knop 
tog överfarten cirka 2 timmar.

Postkontoret i Birkas stängs?
Det estniska postverket Eesti Post, 
som drivs av företaget Omniva, har 
ett avtal med konkurrensverket att 
det skall finnas 320 postkontor i lan-
det. Nu har Omniva ansökt om att 
till slutet av detta år få minska an-
talet till 258 och i slutet av 2019 till 
201. Man motiverar detta med för-
valtningsreformen, som innebar att 
antalet lokalförvaltningar minskade 
från 213 till 79. Postlagen kräver 
ett postkontor för var 2 500:e kom-
muninvånare. Företaget motiverade 
också minskningen av antalet kon-
tor med ökade hyreskostnader.

Konkurrensverket beslutade att 
det i slutet av 2019 skall finnas 245 
kontor. I Hapsal skall det finnas två, 
i Lääne-Nigula kommun fyra och 
på Ormsö ett. I Lääne-Nigula fanns 
i början av detta år 13 kontor eller 
postpunkter, vid årets slut kommer 
det att finnas sju.

En postpunkt är ett kontor som 
inte ägs och drivs av Omniva, utan 
man har avtal med ett företag, ex-
empelvis en butik, att företaget 
skall utföra sysslan. Tjänsteutbudet 
är detsamma som i ett postkontor.

Omniva vill stänga postkonto-
ret i Birkas och, om det går att hitta 
någon innehavare, behålla det som 
postpunkt. Delkommunfullmäktige 
i Nuckö har diskuterat frågan och 
kommit fram till att postpunkten 
skulle kunna inrymmas i biblioteket 
i Kulturhuset. Problemet är att bib-
liotekarien Serli Heeringas en dag i 
veckan är i biblioteket i Sutlep.

En posttjänst som expanderar 
alltmer i Estland är att man inte 
behöver besöka ett postkontor el-
ler en postpunkt för att skicka och 
ta emot paket, utan detta kan man 
göra via postautomater. Vid årets 
början fanns i Estland 132 automa-
ter men vid årets slut beräknas det 
finnas 250.
Nytt projekt för snabbt inter-
net till glesbygdsområden
Det 2017 påbörjade projektet ”Digi-
kond” skulle ge kommuninvånarna 
i Läänemaa, Raplamaa och Järva-
maa län tillgång till bredbandsför-
bindelse med internet. Det gjordes 
en intresseundersökning, till vilken 
över 1 900 personer i Läänemaa, 
bland dem många medlemmar i 
Hembygdsföreningen, anmälde sitt 
intresse.

En förutsättning för genomför-
andet av Digikond var ett statligt 
stöd med 20 miljoner euro. Detta 
uteblev, varför projektet lades ned. 
Pengarna skulle istället gå till att få 
de stora nätoperatörerna att bygga 
bredbandsförbindelser i så kallade 
”vita områden” över hela Estland 
(glest bebyggda områden där nät
operatörerna inte har några egna 
planer på att bygga bredbandsnät).

Det utlystes en anbudstävlan, 
som vanns av företaget Elektrilevi. 
Med stödpengarna skall man instal-
lera bredband till 40 000 hushåll i 
landet. Anslutningskostnaden blir 
200 euro.

Elektrilevi kommer att prioritera 
utbyggnaden med utgångspunkt 
från de 26 000 intresseanmälningar 
som man redan har fått, men man 
har utsträckt anmälningstiden till 
årets slut.

Det är ytterst tveksamt om det 
i dagens läge lönar sig att anmäla 
intresse till Elektrilevi. Det finns 
en risk att man hamnar sist i kön 
och får vänta flera år innan man får 
sitt bredband. Dessutom verkar det 
vara krångligt att anmäla sig.

Hötransporten till Odensholm.
Foto: Lääne Elu.

Postkontoret i Birkas.
Foto: Ingegerd Lindström.
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

President Kaljulaid i Austra-
lien och Nya Zeeland
Estlands president Kersti Kalju-
laid var nyligen i Australien, Nya 
Zeeland och Oceanien. På dagord-
ningen stod säkerhetspolitiska frå-
gor. Presidenten sökte även stöd för 
Estlands önskan att väljas in i FN:s 
säkerhetsråd från och med 2020. 

Nytt politiskt parti 
Inför parlamentsvalen i Estland 
i mars 2019 har ett nytt politiskt 
parti, Eesti 200, bildats. Partiet kan 
betecknas som högerliberalt, även 
om partiprogrammet ännu inte pre-
senterats till fullo. Enligt opinions-
undersökningar är Centerpartiet för 
närvarande störst, följt av Reform-
partiet och det ultranationalistiska 
och populistiska EKRE.

Estland hittar spioner
Estland är bra på att hitta spioner 
enligt The Washington Post. Sedan 
2008 har 17 personer gripits an-
klagade för att ha samarbetat med 
Ryssland. Senast i raden var Deniss 
Metsavas (38), ansedd major i Est-
lands armé och hans far Pjotr Volin 
(65). The Washington Post gör gäl-
lande att sättet att snabbt offentlig-
göra namnen på misstänkta agenter, 
samt att visa upp förfarandet i me-
dia hur gripandena går till, har va-
rit framgångsrikt. Bland annat har 
Storbritannien och Holland tagit 
intryck av detta.  
  
Andelen ester ökar
Estlands befolkning har alltsedan 
1991 minskat från 1 571 000 till 
1 315 000 år 2017. År 1990 utgjor-
de esterna 61 procent av befolk-
ningen och andra folkslag, huvud-
sakligen ryssar, 39 procent. År 2017 
hade andelen ester ökat till närmare 
69 procent, även om den estniska 
befolkningen i absoluta tal har 
minskat med cirka sex procent, från 
963 000 till 905 000. Den ryska be-

folkningen minskade med hela 30 
procent, från 475 000 till 330 000, 
mycket beroende på utvandring. 
Den demografiska strukturen i Est-
land är ogynnsam med en hög andel 
åldringar och få unga. 
   
Invandring från Finland
Alltsedan Estlands återupprättade 
självständighet 1991 har utvand-
ringen till Finland varit större än 
inflyttningen. Uppskattningsvis 
50 000 ester bor i Finland. Flyttvå-
gen vände 2017 med ett invand-
ringsnetto på 2 886. Flertalet av 
dem som bor i Finland veckopend-
lar tack vare närheten till Estland 
och kan på så sätt behålla anknyt-
ningen till hemmet.  I Estland råder 
stor brist på kvalificerad arbets-
kraft. Tillfredsställande lösningar 
har ej hittats beroende på restriktiv 
invandringpolitik.

Arvo Pärts centrum invigt
Kompositören Arvo Pärts centrum 
har invigts i Laulasmaa. I centret 
finns Pärts samlade musikverk, 
konsertsal, konferensmöjligheter 
och studiecentrum. Pärt är världens 
mest spelade nu levande komposi-
tör av klassisk musik.

Inga tåg till Pärnu
Tågtrafiken mellan Tallinn och 
Pärnu upphör i början av decem-
ber på grund av att sträckan Lelle-
Pärnu tekniskt sett är undermålig. 
Resenärer får i stället åka med er-
sättningsbuss från Lelle. Merparten 
resenärer mellan Tallinn och Pärnu 
utnyttjar dock snabb-bussar mellan 
städerna.

Icelandair lägger ut tjänster
Det isländska flygbolaget Iceland
air utökar sin verksamhet i Estland 
genom att lägga ut fler tjänster inom 
administration så som förvaltning 
och bokföring. Beslutet har tagits 
för att sänka bolagets kostnader.

Årsmöte 2019
Härmed kallas du till årsmöte 
för Rickul/Nuckö Hembygds-

förening lördagen den 30 
mars klockan 13.00.

Vi är som vanligt i 
Immanuels kyrkan, Kung-

stensgatan 17, Stockholm.

Ta T-banan till stationen Råd-
mansgatan eller busslinje 2 

till hållplats Tegnérgatan.

Vi öppnar portarna redan 
klockan 12.00.

Efter årsmötet blir det ett 
informationsmöte.

Inbetalning av
medlemsavgiften

Medlemsavgiften för år 2019 är 
200 kr för medlemmar och 50 kr för 
ungdomar t.o.m. 25 år.

Vi ber dig att betala medlemsav-
giften så snart som möjligt. För att 
du skall komma med i medlemsför-
teckningen, som sänds ut med nästa 
nummer av Medlemsbladet, måste 
vi ha din medlemsavgift senast den 
31 januari.

Om du inte använder inbetal-
ningskortet utan betalar via bank, 
var då noga med att ange för vem 
(eller vilka) som inbetalningen gäl-
ler. Ifall du dessutom skänker en 
gåva, specificera den separat!

På inbetalningskortet finns en 
rad för ”anknytningsort”. Var vän-
lig och fyll i den by i Rickul/Nuckö 
som du härstammar ifrån. Om du 
vill kan du ta med både din fars och 
mors hemby. Om du härstammar 
från annan ort, fyll i kommunnam-
net.

Om du inte redan har gjort det, 
ber vi dig ange din e-postadress. 
Då kommer du att få föreningens 
Nyhetsbrev och annan information, 
som vi snabbt vill skicka ut till våra 
medlemmar. E-postadressen kom-
mer endast att användas för detta 
ändamål.
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I oktober hade Kulturförvaltningen 
sitt höstmöte i Tallinn. På mötet 
togs beslut om nästa års verksamhet 
och om nästa års budget. Förslag på 
Svenskdag nästa år var att vi skul-
le fira den på Ormsö, men detta är 
ännu inte beslutat.

En fråga som togs upp var att 
Inrikesministeriet nu har beslutat 
att alla personer i Sverige, som står 
på minoritetslistan men som inte 
har ett estniskt pass, och alltså inte 
är estniska medborgare, kommer 
att strykas från listan. Detta gäller 
personer som är födda i Estland före 
kriget men som inte har aktiverat 
sitt estniska medborgarskap. Dessa 
personer har tidigare tillåtits vara 
med på minoritetslistan men kom-
mer alltså nu att strykas. Detta gäl-
ler 70 personer i Sverige. Var och en 
av dem kommer att få ett personligt 
brev där man förklarar detta. Om du 
tillhör dessa personer så hoppas vi 
att du så snart som möjligt aktiverar 
ditt estniska medborgarskap.

Varför är det så viktigt att bli 
estnisk medborgare? 
Detta är en fråga som vi får ofta. 
Nu när Estland är med i EU så be-
höver man inte pass på samma sätt 
som tidigare. Jo, det är viktigt för 
Estlandssvenskarnas Kulturförvalt-
nings fortsatta arbete i Estland för 
att föra den estlandssvenska kultu-
ren vidare till kommande genera-
tioner och att kunna visa den nu-
varande befolkningen i Estland att 
svenskarna levt i Estland under flera 
hundra år. Den estlandssvenska kul-
turens minne börjar falna och Kul-
turförvaltningens uppgift är att se 
till att den inte blir bortglömd. Det 
kan vi göra genom att understödja 
estlandssvenska institutioner i Est-
land som alla arbetar för att föra den 
estlandssvenska traditionen vidare. 
Vi ger också projektbidrag till olika 
estlandssvenska projekt och dessut-
om finns Kulturförvaltningen med 
på flera officiella arrangemang och 

där visar upp estlandssvenskarna. 
Vi har också bidragit till fler böcker 
som skrivits om estlandssvenskar-
na. Men detta kostar också pengar 
och dessa får vi av Kulturministe-
riet. Ju färre individer vi har som 
står på minoritetslistan desto lättare 
är det för ministeriet att dra ner våra 
bidrag. Det är många som slåss om 
pengarna. Så för att kunna arbeta 
vidare med att sprida kunskap om 
estlandssvenskarna i Estland behö-
ver vi få in fler på minoritetslistan. 
Det kostar inte pengar att vara med 
och två gånger om året får man tid-
ningen Estlandssvensk. 

Har du släkt kvar i Estland?
Ett förslag som kom upp på höst-
mötet var att vi skulle försöka in-
tressera de släktingar som lever 
kvar i Estland för att stödja Kul-
turförvaltningen. Om du har släk-
tingar i Estland så vill vi gärna veta 
det så vi kan skicka en tidning till 
dem och med den ett brev om att de 
har möjlighet att registrera sig på 
minoritetslistan och stödja arbetet 
med att bevara deras svenska rötter. 
Kontakta Ingegerd Lindström, tfn 
070-735 53 12 eller med e-post till 
kokkas@telia.com.

Hur får man ett estniskt pass?
Om du är född i Estland, har för-
äldrar eller far/morföräldrar som är 
födda där, kan du få ut ett estniskt 

pass (och/eller idkort).
Följande dokument krävs när man 
söker första gången:
• ifyllt ansökningsformulär;
• svensk idhandling (pass eller 

idkort);
• ett färgfoto (40x 50 mm) av sö-

kanden. Fotot ska vara taget rakt 
framifrån med ljus bakgrund och 
med stängd mun; 

• om du själv inte är född i Est-
land, ett personbevis som styr-
ker ditt släktskap med din far/
mor osv. Det skall vara utfärdat 
av Skatteverket på engelska och 
vara bestyrkt med apostille från 
Notarius Publicus;

• dokument som intygar att du 
själv eller din far/mor osv. var 
estnisk medborgare under Est-
lands frihetstid 1918-1941.
Estlands ambassad i Stockholm 

hjälper till med ifyllandet av ansök-
ningsformuläret, och – framför allt 
– med att skaffa fram de dokument 
som intygar det estniska medbor-
garskapet i mellankrigstidens Est-
land. Ambassaden skickar doku-
menten för din ansökan till Estland 
och på ambassaden hämtar du ock-
så ditt pass/id-kort. Du kan räkna 
med att det krävs två-tre personliga 
besök där.

Hjälp oss att kunna fortsätta 
arbetet med att bevara den est-
landssvenska kulturen i Estland!

Rapport från Kulturförvaltningen
Ingegerd Lindström

Ordföranden i Kulturförvaltningen Ülo Kalm och ordföranden i Kulturförvalt-
ningens styrelse, Jana Stahl. Foto: Toivo Tomingas
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Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exem-
pel överlåtelse, arvsärende, bygge, försäljning 

eller köp av fastigheter.

Ordnar högstbjudande på skogs- och åker-
mark.

Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg

katrin@jussuecanum.ee
+372 55 24842

Postadress: Jus Suecanum OÜ
Nurme 2, 90501 Haapsalu, Estland

 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. Innehål-
ler förutom dialekt orden 
även en gedigen grammatik.
Pris: 80 kr

Julklappstips
 Rickul/Nuckö-området

under sovjetiskt styre 1944-1991
Denna bok är ett oerhört 
intressant och viktigt doku-
ment för att förstå hur livet 
tedde sig  
i Rickul/Nucköområdet un-
der den andra sovjetocku-
pationen. Boken tar upp 
fakta om hur det sovjetiska 
samhället fungerade och 
innehåller även intervjuer med personer som 
bodde i området under denna period.
Pris: 175 kr för medlemmar, 200 kr för övriga.

Handdukar och förkläden 
Föreningen har låtit trycka 
förkläden med samma 
motiv som på handdu-
karna. 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

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
Baltic Queen 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 10.45 (vintertabell)
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
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”Radistansen”, en hemlig radiospaningsstation i Spithamn
Göte Brunberg

Bakgrund
Redan före första världskrigets ut-
brott 1914 hade den tyska marinen 
ett väl utvecklat system för radiotra-
fik mellan landbaserade högkvarter 
och örlogsfartyg och internt mellan 
fartygen. För att fienden inte skulle 
kunna tolka meddelandena överför-
des de i kodad form, ”krypterat”. 
Instruktioner för hur meddelandena 
skulle krypteras vid sändning och 
dekrypteras vid mottagning fanns i 
kodböcker på varje fartyg.

Det första världskriget startade 
den 1 augusti 1914, då Tyskland 
förklarade krig mot Ryssland. Den 
ryska östersjöflottan fick i uppgift 
att förhindra att tyska sjöstrids-
krafter trängde in i Finska viken. 
För detta var det viktigt att kunna 
avlyssna och tolka den tyska ra-
diotrafiken. Man hade turen på sin 
sida genom att man lyckades bärga 
kodböckerna från den tyska lätta 
kryssaren ”Magdeburg”, som den 
26 augusti 1914 gick på grund vid 
Odensholm. 

Radiospaningsstationen
För att effektivt kunna avlyssna den 
tyska radiotrafiken och pejla in far-
tygens positioner beslutades i de-
cember 1914 att det skulle anläggas 
en specialiserad radiospaningssta-
tion vid Estlands kust. Platsen blev 
vid Allikajärv i Spithamn i Rickuls 
kommun, vid gränsen mot Nõva.

Bygget av radiostationen och 
förbindelseledningarna mot om-
världen påbörjades i januari 1915. 
Redan tidigare hade man påbörjat 
bygget av en kullerstensbelagd väg 
till Peraküla i Nõva. Delar av denna 
finns fortfarande kvar.

Anläggningen, i folkmun kallad   
”Radistansen”, togs i drift den 30 
juni 1915. I den arbetade 57 per-
soner. I huvudbyggnaden, ”tele-
grafihuset”, fanns  fyra dygnet runt 
besatta radiospaningsplatser  och en 
dekrypteringsbyrå. Officerarna var 
förlagda i ett eget hus och soldater 
och underhållspersonal var förlagda 
i en kasern. Bland övriga byggna-
der kan nämnas matsal, bilgarage 

och stall. Elektricitet till stationen 
erhölls från ett kraftverk. Som för-
svar mot flyganfall stod en 57 mm 
luftvärnskanon på en träplattform. 
På platsen restes tre radiomaster av 
trä med höjden 52 m. En av dem an-
vändes för pejling.
Stationens öde
År 1917 störtades tsaren och man 
fruktade att radiostationen un-
der krigets fortsatta förlopp skulle 
hamna i tyska händer. På grund av 
detta evakuerades stationen i febru-
ari 1918. Den tekniska utrustningen 
förde man med sig till Ryssland.

Ägarskapet till stationen över-
gick efter kriget till estniska sta-
ten, som 1921 sålde byggnader och 
kvarvarande utrustning på auktion. 
Tre av husen, matsalen, garaget och 
stallet, köptes av Rickuls kommun. 
Matsalen byggdes av kommunen 
om till ett länge saknat eget kom-
munhus.

På platsen för stationen finns 
i dag endast kvar husgrunder och 
fundament för radiomasterna.

Plan över anläggningen.                               Underlag: J. P. MaltsevFundament till stag för radiomast.

Platsen för anläggningen.

Officershus

Telegrafi-
hus

Kasern
Elverk

Garage

Matsal

Stall

Mast

Mast

MastSpithamn
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Bygget av Rickuls kommuns kommunhus
Göte Brunberg

Genom 1866 års förvaltningsreform 
ersattes godsen som lokala förvalt-
ningar med kommuner. Dessa ba-
serades i början på godsområdena, 
men efter 1890 års förvaltningsre-
form fanns i Nuckö socken tre kom-
muner: Rickul, Sutlep och Pasklep. 
Som kommunkontor använde de ett 
gemensamt ägt hus, beläget i Harga 
by. Det var en lång resväg dit och 
Rickuls kommun sökte en möjlig-
het att skaffa sig ett eget kommun-
hus (”vḑlds-hḗs”, från estniskans 
”vald” = kommun).

Frågan togs upp vid kommun-
rådets möte den 24 april 1921. Est-
niska staten skulle på auktion sälja 
husen på den militära radioavlyss-
ningsstationen, ”Radistansen”, som 
under första världskriget hade an-
lagts i Spithamn. Bastuhuset, med 
måtten 14,7 m x 7,5 m, skulle passa 
för ändamålet. 

Huset ifråga var säkert inte an-
läggningens bastu utan matsalen. 
Någon sådan finns nämligen inte 
på listan över försäljningsobjekten. 
Det är inte rimligt att en bastu skul-
le ha haft så stora mått.

Vid auktionen i augusti 1921 
köpte kommunen bastun/matsalen 
för 8 000 estniska mark (med dåtida 
kurs var 1 000 mark värda 44,44 
svenska kronor). Dessutom köpte 
kommunen anläggningens bilga-

rage och stall. Panelen på bilgara-
get skulle användas på skolhuset 
i Höbring och stallet skulle bli ett  
boskapshus i anslutning till kom-
munhuset. Husen monterades ned 
och materialet lades på en plats på 
Ölbäckslätten över vintern.

Man hade ännu ingen mark att 
ställa kommunhuset på, men ägaren 
till Rosta Graisasgården, Kristof 
Engman, var villig att stycka av en 
del av gårdens mark för ändamålet 
för ett pris av 8 000 mark.

Bygget påbörjades under våren 
1922. Som heltidsarbetande ar-
betsledare, med en dagslön av 225 
mark, anställdes Adam Schönberg 
från Spithamn Nibondas. I tillägg 
till Schönberg arbetade ett tiotal 
andra män från kommunen till och 
från med bygget.

Exteriört försågs kommunhuset 
med sexrutiga höga fönster och en 
farstu. (Den tillbyggnad med arrest, 
som visas på planritningen nedan, 
tillkom troligen senare.) Interiört 
delades huset i en del som använ-
des som kommunkontor och expe-
dition och en del som var bostad 
för kommunsekreteraren (”vḑlds-
skrḓvarn”). En inhyrd ugnsmakare 
byggde två ugnar med tillhörande 
skorstenar.

Av protokollet från den 30 au-
gusti 1923 framgår att man hade 

haft en öppningsfest. Man beslutade 
att officiellt flytta kommunkontoret 
från Harga till det nya huset.

Som inte är helt ovanligt med 
byggnadsprojekt blev kostnaderna 
avsevärt högre än de budgeterade. 
För att finansiera de löpande ut-
gifterna måste man låna 60 500 
mark från bönder i kommunen. Lå-
net skulle ha betalts tillbaka under 
1923, men i början av 1924 kvar-
stod en skuld av 47 500 mark. Man 
beslutade att skulden skulle återbe-
talas genom uttag av en extra per-
sonskatt (”hḗ-skatt”) av 100 mark 
för män och 50 mark för kvinnor.

En summering och fördelning av 
kostnaderna för bygget ger följan-
de: löner 76 000 mark, hantverkare 
19 000 mark, material och övrigt 
108 000 mark, totalt 203 000 mark.

Under sovjettiden användes 
huset som postkontor och brevbä-
rarbostad. En jämförelse av husets 
utseende på ett foto från 1930-talet 
och dess utseende efter sovjettiden 
visar att man inte har byggt om det 
exteriört. Man har endast bytt tak-
beklädnad, från trästavar till tak-
papp, och målat huset vitt istället 
för brunt.

En familj från Tallinn har nu 
köpt huset och håller på att renovera 
det. Man moderniserar det helt inte-
riört men behåller exteriören.

Plan över kommunhuset på 1930-talet.    Utdrag ur ritning, 
gjord av Ivar Brunberg på uppgifter från Erling Schönberg.

Kommunhuset under renovering 2018.
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Nedanstående skildring av julfi-
randet skrev klockaren och läraren 
Johan Nymann 1928 och den finns 
återgiven i ”Kalender eller alma-
nack för året 1929. För svenskar-
na i Estland.” J.N. var född 1859 
(han dog 1933) och han skildrar 
sin egen barndom under 1860-ta-
let i byn Klottorp i Nuckö socken. 
Julfirandet gick nog till ungefär 
på samma sätt även i andra byar i 
Estlands svenskbygd för nu mer än 
100 år sedan. (Endast några smär-
re språkliga rättelser har gjorts av 
den ursprungliga texten.) Taget ur 
Kustbon 1985:4.

Julen har alltid i den protestantis-
ka kristenheten varit den främsta 

av årets högtider. Så också hos oss. 
Man talade om julen nästan hela 
året, särskilt under adventstiden. 
Denna tid var som en förgård till ju-
lens allra heligaste och barnen fingo 
då på inga villkor larma och stoja 
under bar himmel. Det skulle vara 
tyst, liksom det var tyst i naturen 
under denna årstid.

Under adventstiden inträffade 
tre helgdagar: ”Barbur” (Barbara-
dagen) den 4 december, ”Lutse” 
(Luciadagen) den 13 december och 
Tomasmiss den 21 december. Om 
aftonen på Luciadagen stöptes jul-
ljus och andra ljus. Julljusen skulle 
vara betydligt grövre än de andra 
ljusen. Tilläggas må, att ljus endast 
användes vid måltiderna och att de 
sattes i ”ljusringa”, som hängde 
över bordet.

Andra tider brände man ”por-
kar”, som fästes i ”porkståkan”. 
Från och med Tomasmiss eller rätta-
re från och med kvällen innan skulle 
spinnrocken föras åt ”backse” och 
fick icke tagas fram före ”tjunde”, 
det vill säga den 13 januari. Tomas-
miss förfärdigade karlarna skor åt 
hela hushållet, ett slags sandaler av 
ogarvat skinn, sådana som i allmän-
het ännu brukas av allmogen.

Sådana skor fingo barnen endast 

en eller ett par gånger om året. I 
övrigt brukade de under den kalla 
årstiden ”klompar”, ett slags träsan-
daler, som fasthöllos med snören 
om fötterna. Tomasmiss tillredde 
kvinnorna julkorvar av korngryn, 
malda på handkvarn och också ti-
digare bryggdes det oumbärliga jul-
ölet. Samma dag gick ”färmildan”, 
byns kyrkoförmyndare, omkring i 
gårdarna och samlade ljus för ottan 
i kyrkan, ett ljus från varje hushåll. 
Redan rådde julstämning och den 
stegrades vid julaftonens inträde. 
Då voro alla tidigt på benen: kvin-
norna för att baka ”kakobre”, osyrat 
bröd av vete eller merendels blandat 
(”bilamel”, finmalet mjöl förekom 
icke), julskinkan och annat julkött 
kokades. 

Fläsket till julmorgonen, en 
svinsida, styckades och lades 

i en gryta, som fick stå och puttra 
på glöden i ”grua”, askbehållaren 
framför ugnsöppningen. Detta var 
julens läckraste mat, så man gick 
och längtade efter den hela året. 
(Som jag hört var denna matord-
ning dock inte bruklig på alla orter.) 
Tidigt, medan det ännu var mörkt, 
skulle badstugan eldas och tidigt 
skulle det badas. Men ack! Vad som 
blandade malört i julens glädje-
bägare, i synnerhet för barnen, var 
förestående ”julgåsen” i badstugan. 
Med gåsen hotades hela året, om 

man varit olydig eller annars gjort 
sig förtjänt av aga. Med ”gås” me-
nas ju piskande med björkris, som 
nästan ingen undgick under jul- el-
ler nyårsaftonen. Ja, det betraktades 
nästan som något nödvändigt, som 
skulle befordra lydnad och andra 
goda egenskaper. Gås skulle man 
få, antingen man gjort sig förtjänt 
av en sådan eller icke. När den änt-
ligen var undanstökad, kunde man 
erfara julstämning i dubbelt måtto. 
Sedan nu allt var undanstökat och 
svavelstickorna framtagits (sva-
velstickor = björkstickor doppade 
med ena änden i svavel, varmed 
man tände eld av glöd, för undvi-
kande av det besvärliga ”flintan-
det”, emedan tändstickor ännu icke 
funnos) och mörkret inbrutit, dör-
rar och fönsterluckor stängts och 
försetts med kors, detta för att den 
lede icke skulle komma eller titta 
in en så helig natt, kom husfadern 
inbärande med julhalmen, varvid 
han vanligen yttrade: ”Ges give ain 
goa jöl å äitt gutt nit år, bätra opa 
niåre än opa galåre”, med ett eller 
annat tillägg. När halmen lagts på 
golvet, tog han en handfull av varje 
sädesslag och kastade sädesstråna 
med stomändarna före mot taket, 
”oaverke”. Fastnade det många 
strån i springorna där, då hade man 
att emotse en god skörd följande år. 
(Motsatsen inträffade om få strån 
fastnade i taket.) En handfull strån 

Om äldre tiders julfirande
Johan Nymann
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lades även under ”frabänken”, jag 
vet inte av vilken anledning. Här-
efter fingo barnen ”gå opa bose”, 
leka och knäcka nötter och glädjen 
stod högt i tak, trots all torftighet i 
en rökstuga. På halmen fingo bar-
nen också sova under julnatten. På 
bordet med julgröten – gryngröt 
som endast vankades vid stora hög-
tidsaftnar – var julljuset tänt. Efter 
måltiden läste husfadern afton- och 
julböner med mera. 

Mången höll också vaka hela 
natten, emedan ljusen icke 

släcktes under jul- och nyårsnätter-
na. Julnatten var icke heller så värst 
lång, ty redan vid hanegället (klock-
or hade man icke), det vill säga vid 
02- eller 03-tiden, var man i full 
verksamhet. Husfadern styckade ett 
bröd och beströdde bitarna med salt 
och så gick man till ladugården och 
bjöd alla kreatur ett stycke, därvid 
uttalande lyckönskningar och god 
jul. Inkommen bjöd han varje hjon 
en sup, barnen icke undantagna. Öl-
kannan stod alltid fylld på bordet 
och var och en fick taga efter behag.

Den tidiga måltiden bestod av 
den ovan nämnda fläskrätten 

eller också kallskuret kött. Skinkan 
stod i ett träfat på övre bordsändan 
och den fick inte röras förrän vid 
slutet av julhögtiden. Bredvid fatet 
med skinkan ställdes ett ”sämal”, 
en mindre rågbrödskaka, som se-
dan gömdes till våren och utdelades 
till boskapen, när den första dagen 
släpptes ut på bete. Efter måltiden 
anträddes färden till kyrkan. Re-
dan klockan sex begynte ottan och 
många hade mer än en timmes färd 
till kyrkan. Ofta hände det att man 
i mörkret eller snöyran åkte vilse 
och kom för sent till ottan. Kyrkan 
med de små tindrande talgljusen ter 
sig för barndomsminnet mycket lju-
sare och skönare än nutidens höga 
glittrande julgranar och flammande 
stearinljus. Likaså förefaller guds-
tjänsten ha varit mer högtidlig än 
senare. 

Efter ottan följde en mellantid 
som varade till klockan 10, då  

högmässogudstjänsten vidtog. Un-
der tiden stannade de flesta i präst-
gårdens härbärge, andra som hade 
släktingar och vänner i grannbyarna 
foro under tiden på besök och först 
efter högmässan for man hem och 

lät sig de ugnsbakade korvarna väl 
smaka. Första juldagen höll man sig 
vanligtvis hemma, andra och tredje 
dagen gjorde man ömsesidiga be-
sök, gick ”opa langas”, ty gästfri-
heten var dåförtiden mycket större 
än nu, då ”langas” nästan kommit 
ur bruk.

19-21 december Julby.  

Välkomna!
Adress: Sadama tn. 31/32, Haapsalu

Info: tfn: +372 47 37 165 www.aiboland.ee 
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Dela med dig av dina minnen!
Nästa år är det 75 år sedan den stora flykten till Sverige. Vi har 

under åren skrivit många berättelser om livet i Estland men få om 
hur det var att komma till ett nytt land. Du som har minnen från 
din första tid i Sverige – skriv ner dem och skicka det gärna till 

oss. Om du inte själv vill skriva så kommer vi gärna och intervju-
ar dig och skriver. Naturligtvis under förutsättning att du inte bor 

alltför långt borta.

Hur var det att komma som flykting till ett annat land? Hur 
blev ni mottagna? Var fick ni bostad och arbete? Lite sådana 
frågor skulle vi vilja ha svar på. Det behöver inte vara någon lång 

berättelse men många små berättelser blir till en lång. 

Tack i förväg!

Skicka ditt bidrag till info@rnhf.se eller till Ingegerd Lindström. 
Kontaktuppgifter finns på sidan 2 i tidningen.

Välkomna till årets
Vinterfest

Vi träffas i Rågsveds Folkets Hus, den 16 februari klockan 13.00.
Vi startar med räksmörgås, dricka samt kaffe med kaka.

Programmet är ännu ej fastställt men meddelas på föreningens 
hemsida, Facebook och i ett nyhetsbrev senare.

Anmälan sker genom att sätta in 100 kronor/person på förening-
ens PlusGirokonto 55 68 81 - 1 före den 1 februari.

Välkomna!
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Förr än vi kunnat ana har årets sä-
song nått hösten, och det har blivit 
dags att sammanfatta det som varit.

Detta år i Aibolands museum 
kunde börja i januari i det nyreno-
verade utställningshuset med ut-
ställningen om Aibotapeten i ny 
utformning och nya utställningar 
i hela huset. Säsongen invigde vi 
med den redan traditionella Famil-
jens vinterdag. Vädergudarna var så 
snälla mot oss att vi kunde bygga 
två iskaruseller på Hapsalvikens is, 
så att Polis- och gränsbevaknings-
styrelsen kunde köra dem som ville 
på två snöskotrar i viken och att vi 
kunde ha sparkåkningstävlingar. 
Det fanns sparkar att låna för dem 
som ville. Barnen kunde delta i en 
rolig landskapslek, som föräldrarna 
levde sig in i med spänning.

Temadagar
Museet har fortsatt med sina tema-
dagar med rökt fisk. Vi började en 
gång med isströmming, fortsatte se-
dan med näbbgädda och fick till slut 
flundra. För andra året i rad fick vi 
nu ingen flundra från havet till te-
madagen med flundra, och nu fun-
derar vi på vad vi ska göra i framti-
den. Kanske det blir abborre i stället 
för flundra?

Våra temadagar med rökt fisk 
blir allt populärare för varje år och 
vi kommer att fortsätta att göra vårt 
för att bevara sjölivet.

Säljaktsjalan Vikan, som bygg-
des i runöstil 2003 på museet, blev i 
år 15 år gammal. Under dessa år har 
Sveriges konung hunnit komma på 
besök och många har fått åka ut på 
minnesvärda turer med båten i Hap-
salviken. Under våren visade jalan 
sina första tecken på att vara sliten 
och det blev klart att det behövdes 
en större renovering, som visade sig 
så tidskrävande att jalan inte blev 
sjösatt i år. Vi hoppas att vi får jalan 
sjöduglig till nästa vår.

Sedan i vår arbetar Lydia Kalda 
som administratör och pedagog på 

museet. Hon har blivit väl mottagen 
i museigemenskapen och är redan 
nära förtrogen med museiarbetet

Under sommaren kom återigen 
frivilligarbetare till hjälp på muse-
et. Utan Marianne Brus, Ove Knekt, 
Bosse Ahlnäs och Rainer Åker-
bloms hjälp skulle det under som-
marmånaderna inte ha gått att hålla 
museet öppet alla dagar i veckan.

En fortsättning på gång
Torsdagstanterna på museet pyss-
lar varje torsdag i sitt hantverksrum 
och en fortsättning på historien om 
Aibotapeten har kommit igång. Un-
der ledning av formgivaren Jorma 
Friberg blir motiv till på tyg, som 
sedan broderas till bilder av de 
kvickhänta tanterna. I museets ut-
ställningslokal finns det inte plats 
för att ställa ut fortsättningstapeten.

Parallellt broderar en grupp 
slöjd entusiaster i Sverige en egen 
fortsättningshistoria till Aibotape-
ten. Vid alla museets evenemang 
är tanterna alltid till stor hjälp som 
frivilliga. Stort tack till er alla för 
era behjärtansvärda insatser för mu-
seet!

Vi drömmer om att visa upp 

fortsättningstapeten i det utställ-
ningsrum som är planerat på andra 
våningen i båthuset när det har bli-
vit färdigbyggt. På samma våning 
kommer det även att finnas en ny 
utställnings- och seminariesal och 
en studielokal där man ska kunna 
lära sig navigering i en båtsimula-
tor. På första våningen i båthuset 
kommer det att finnas en slöjdsal 
för båtbyggen, ett kafé och förråd. 
Restor OÜ har utarbetat ett projekt 
för återuppbyggnad av båthuset 
och Hapsals stad har utfärdat ett 
bygglov. Vi är mycket tacksamma 
för Sigrid Rausings stöd till projek-
teringen med 34 392 euro.

Hela kostnaden för återupp-
byggnaden av båthuset ligger på 
omkring 870 000 euro. En ny ut-
maning för museet är nu att hitta 
nödvändiga medel för att finansiera 
återuppbyggnaden. 

Jag utmanar alla som kan att 
stödja byggandet av museets båt-
hus! Varje insamlad euro för oss 
närmare den dag då vårt viktiga 
båthus kan stå klart.

Årets talko på Korsgården på 
Runö hölls redan på våren innan 

26:e säsongen på Aibolands museum
Ülo Kalm

Jalan Vikan i Hapsalviken före renoveringen våren 2018. Foto: Ülo Kalm
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turistsäsongen började. Tack vare 
talkoarbetarnas hjälp tömdes kläd-
härbret på föremål och gjordes i 
ordning inför renoveringen. Gårds-
planen på Korsgården ställdes i 
ordning. Klädhärbret renoverades 
under sommaren av den lokala 
byggfirman Ruhnu AEK OÜ. Pro-
jektet fick stöd av Stiftelsen Bygg-
mästare Olle Enkvist med 100 000 
svenska kronor och av Runöfören-
ingen med 25 000 svenska kronor.

Fotoutställning
Under senare år har det brukat an-
ordnas fotoutställningar på långhu-
sets vägg. Den här gången under 
rubriken Berättelsen om Korsgår-
den. Den vittnar om lysande men 
även svårare ögonblick ur gårdens 
långa historia.

Till stor glädje för museet be-
sökte, på initiativ av Stig Dreijer, 
representanter för gårdens tidigare 
ägare, familjen Dreijer, gården där 
deras förfäder föddes. Stig Dreijer 
besökte Korsgården med sin far 
Matts Dreijer och farbror Tomas 
Dreijer 1989. Då, för nästan 30 år 
sedan, lämnade gårdens öde honom 
med ett mycket sorgligt minne. Vid 
sitt återbesök på Korsgården ut-
tryckte han, liksom hela familjen 
Dreijer, stor glädje över och beröm 
av det som under åren har gjorts för 
att återställa den.

Julland
På hösten kommer det färre besöka-
re, men verksamheten inne på mu-
seet hålls fortfarande igång. I fjol 
ordnade vi för första gången ett jul-
land åt barnen och det blev mycket 
populärt. I år har vi bestämt att för-
länga tiden för jullandets öppethål-
lande till en tionde dag, så att alla 
som vill hinner komma på besök.

För att delvis råda bot på den 
stora platsbristen i museet bygger 
vi på tomten so tillhör kontors-
huset (Hambergs hus) en hushålls-
byggnad med utställningsrum, 
hushållsutrymme och garage. Hus-
hållsbyggnaden har planerats av ar-
kitekten Ants Rajando.

Upphandlingen av bygget av 
hushållsbyggnaden till museet 
vanns av Comodus OÜ. Bygget är 
påbörjat och byggnaden kommer att 
stå klar i februari nästa år. Till våren 
hoppas vi kunna öppna en ny ut-
ställning för besökare i den färdiga 
hushållsbyggnaden. Kostnaden för 
hushållsbyggnaden är 68 305 euro. 
Bygget har fått stöd av Einar Ham-
berg med 30 190 euro och av Bengt 
Heyman med 30 000 euro. Tusen 
tack för stödet! 
Lyckad säsong
Kulturministeriets museireform på-
verkar även i år Aibolands museum, 
vilket leder till att stiftelsen Hapsals 
och Läänemaas museer grundar 

den fristående stiftelsen Aibolands 
museum. Vi är glada över att vi får 
fortsätta som självständigt museum. 
Den stiftelse som ska bildas kom-
mer att fortsätta att samla in est-
landssvenskt kulturarv, bevara det 
och visa upp det för allmänheten.

Sammanfattningsvis tycker jag 
att årets säsong blev mycket lyckad. 
Stort, stort tack för det till alla på 
museet, Torsdagstanterna, frivillig-
arbetarna och alla fina människor 
för det ni har bidragit med och för 
ert ekonomiska stöd till museet!

Glimmande jul! På trevligt åter-
seende 2019!

Ülo Kalm
Museidirektör

Familjen Dreijer med Runös kommundirektör Jaan Urvet framför pastorats-
skolan. Foto: Ülo Kalm

Bygget av hushållsbyggnaden på Aibolands museum i oktober 2018. 
Foto: Ülo Kalm
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Mer 
information

om VKS och LM finns på 
hemsidorna www.vastrakus-

tensskogsagare.se och http://
www.eramets.ee/eng/ (under 
uppbyggnad). Ni når VKS via 

mejl på info@vastrakus-
tensskogsagare.

se.

När är alternativa metoder intres-
santa?

Som vi berättade om i det förra 
numret så ville de styrande i Hap-
sal förhindra kalavverkning även 
för privata skogsägare nära staden. 
Efter krav från skogsägarrörelsen, 
bland annat Läänemaa Metsaühistu 
(LM), på korrekt hantering av ären-
det så har staden tillsvidare dragit 
tillbaka sitt krav. Men även natur-
vårdsorganisationer trycker på för 
att avverkningarna ska minska och 
genomföras så att de påverkar natu-
ren mindre. 

Också LM verkar för ett miljö-
certifierat skogsbruk där en del träd 
sparas även om kalavverkning är 
den huvudsakliga metoden för slut-
avverkning. Idag finns det också en 
del skogsägare som är intresserade 
av att hitta alternativ till kalavverk-
ning. Enligt Allar Luik på LM är de 
vanligaste orsakerna till att skogs-
ägare vill diskutera alternativa me-
toder att:
• Man vill ha trevlig skogsutsikt 
nära boningshuset, inte en stor öp-
pen yta. 
• Man kan vara orolig för att den 
biologiska mångfald påverkas ne-
gativt.
• Man vill vänta med att avverka 
en del av träden för att också få 
inkomst er i framtiden.
• Miljöstyrelsen har krävt andra me-
toder vid skyddade skogsområden.

Hur brukar man slutavverka?
Vid en utbildningsdag för de 
estniska skogsägareför-
eningarna diskute-
rades nyligen en 
studie om alterna-
tiva metoder för 
slutavverkning, 
gjord av Esto-
nian University 
of Life Sciences. 
Metoderna innebär 
då att bara delar av 
skogsbestånden av-

verkas, samtidigt som man strävar 
efter att nya plantor ska komma 
upp naturligt. Detta kallas ofta för-
yngringsavverkning och har egent-
ligen praktiserats i hundratals år i 
Estland. Det handlade förr i tiden 
om att undvika kostnader för att få 
upp ny skog genom att ta vara på 
de plantor som uppkom naturligt, 
samtidigt som man försökte att 
kontinuerligt tillgodose behovet av 
virke till de hus som byggdes på 
nära håll.

Idag ser ju samhälle, skogstek-
nik, transporter, byggnation och 
ägarförhållanden annorlunda ut, 
och vanligtvis finns inte behov av 
att ha virket till hus alldeles i när-
heten. Dessutom har man insett att 
motiven för att undvika föryng-
ringskostnader inte riktigt höll i 
längden, eftersom utvecklingsbara 

träd och tillväxt i skogarna 
minskade. Detta var slut-

satsen också i Sverige 
av liknande alter-

nativa metoder 
för mer än 100 år 
sedan. Av bland 
annat dessa skäl 
är metoder för 
föryngringsav-

verkning inte alls 
vanliga idag och 

i stället är kalavverk-

ning den dominerande metoden. 
Nyligen gjordes dock en ändring i 
den estniska skogslagstiftningen, 
för att tillåta mer frihet för föryng-
ringsavverkning. 

Vilka metoder finns?
I den nämnda studien, där man 
behållit en del av de gamla träden 
tillsammans med de nya plantorna, 
jämförde man tre olika metoder för 
föryngringsavverkning:
• Skärmhuggning. Ungefär 70 
procent av träden tas ned spritt 
över skogen med ambitionen att ge 
småplantor tillräckligt med ljus och 
näring. De sparade träden avverkas 
när det finns tillräckligt med nya 
plantor.
• Luckhuggning. Ytor med ungefär 
40 m diameter tas upp i det första 
steget inne i skogen. I det andra 
steget vidgas ytorna (cirklarna) och 
när där finns tillräckligt med plantor 
så avverkas de återstående träden i 
det tredje steget.
• Korridorhuggning. Genom hela 
skogen avverkas korridorer som är 
lika breda som träden är långa. När 
det finns tillräckligt med nya plan-
tor så avverkas de återstående trä-
den.

Erfarenheterna i Estland är att 
den första metoden där man plockar 
ut träd lite överallt, så kallad skärm-

Hur ska man slutavverka skog?
Bengt Brunberg

Studieyta 1: Plantskog helt nedbe-
tad av älg

Studieyta 2: Plantskog som klarat 
sig tack vare stängsling.

Foto: Bengt Brunberg
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huggning, fungerar ganska dåligt på 
grund av att konkurrensen mellan 
de små plantorna och de mogna trä-
den gör att föryngringen blir svag 
och skogen tappar i tillväxt. Denna 
metod anses heller inte passa för 
granskog, antagligen på grund av 
att stora granar som står glest är 
känsliga för starka vindar och lätt-
are kan blåsa omkull. 

Både luckhuggning och korri-
dorhuggning anses i Estland fung-
era bättre när det gäller föryngring 
med nya plantor, men det finns 
skillnader. Vid öppning av luckor i 
skogen så finns till exempel stor risk 
att alla plantor äts upp av älg, som 
rensar allt när de kommer in i dessa 
luckor. Detta alternativ skapar allt-
så mycket olikåldrig skog med låg 
tillväxt och svår skogsbruksplane-
ring, även om det på sikt kan skapa 
en varierad skog med naturvärden. 
När man hugger upp långa korri-
dorer anses näringsomsättningen 

i marken bli bättre, vilket gynnar 
plantorna. Dessutom ger denna 
metod mycket bättre möjligheter 
för framtida skogsåtgärder genom 
att varje del av skogen är lättare att 
överblicka och komma åt.  

Vilken rekommendation ger då 
LM till sina medlemmar om detta? 
Enligt Allar Luik så är det nya till-
lägget om föryngringsavverkning 
i lagstiftningen väldigt detaljsty-
rande och svår att hantera praktiskt. 
LM rekommenderar därför med-
lemmarna att man fortsatt ansöker 
om kalavverkning, men sedan till-
sammans kommer överens om hur 
man kan anpassa metoden, om man 
inte vill avverka de allra flesta trä-
den och istället försöka integrera 
föryngring i avverkningen.

Älgbetning är ett problem 
I vissa metoder för föryngringsav-
verkning, där skogen delas upp i 
småområden vid avverkningen, fö-

refaller alltså älgbetningen av plan-
tor och småträd kunna bli ett ökan-
de problem. Man har därför också 
studerat hur stora skadorna blir av 
älgbetningen genom att jämföra 
ytor med och utan stängsling. Som 
framgår av bifogade bilder så kan 
skadorna på plantorna bli väldigt 
omfattande på dessa småområden 
om man har otur. Detta innebär allt-
så att metoderna för föryngringsav-
verkning alla har sina nackdelar, 
vilket man ska vara medveten om 
som markägare och väga dessa mot 
fördelarna. Det är därför viktigt att 
noga diskutera med LM hur slut-
avverkning ska genomföras för att 
inte orsaka onödiga svårigheter för 
föryngring och skogstillväxt, men 
samtidigt ta god hänsyn till natur-
vård liksom kulturella och estetiska 
värden som kan finnas bland annat 
närmare boningshusen.

Färjelinjen 
Kapellskär – Paldiski

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Ka-
pellskär och Paldiski. 

Avgångstider från Kapellskär:
Måndag - Onsdag, Söndag  kl 10.00 
 ankomst Paldiski  kl 20.00
Torsdag-Lördag (Sailor) kl 22.00 
 ankomst Paldiski fredag  kl  8.00
 ankomst lördag och 
 söndag (Sailor)  kl 10.00

Avgångstider från Paldiski:
Måndag-onsdag, lördag-söndag kl 23.00  
 ankomst Kapellskär  kl  7.30
Torsdag ej avgång
Fredag kl 10.00
 ankomst Kapellskär  kl 18.30
Lördag (Sailor)  kl  8.30
 ankomst Kapellskär kl 18.30
Boka med e-post pax@dfds.com, eller på

www.dfdsseaways.se. Telefonbokning,
tfn 0454-336 80 mån-fred 8-16.30

Föreningen har ingen rabatt på resa detta år.
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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!


