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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.”
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

God jul
och ett

Gott nytt år! 

Kära vänner!
Nu går vi in i den mörkare perio
den av året och de flesta av oss har 
stängt husen i Estland för vintern. 
Men tiden går fort och snart vänder 
det och blir ljusare igen. 

Styrelsen är redan igång med 
att planera för nästa års Hemvän
darvecka. Vi har beslutat datumet 4 
juli som startdatum och då startar vi 
som vanligt med strandfesten. Boka 
in det datumet redan nu!

Estlandssvenskarnas
sångfestival
Efter många byten av datum och 
plats så är nu sångfestivalen år 2020 
beslutad att gå av stapeln lördagen 
den 27 juni. Platsen blir Kursalen 
eftersom det var svårt att få plats 
på borggården där festen var förra 
gången det begav sig. Enda tiden då 
det var ledigt där var midsommar 
men då sade flera körer ifrån, då 
ville man inte åka hemifrån. Så där
för ändrades platsen till Kursalen 
där det också finns en utomhusscen.

Den första estlandssvenska 
sångfestivalen hölls redan 1933 och 
blev den enda före kriget. År 2013 
beslöt Estlandssvenskarnas Kultur
förvaltning att återuppliva denna 
fest och man anordnade den andra 
sångfesten tillsammans med en del 
samarbetspartners. Denna gång 
hölls festen på borggården och blev 
en trevlig fest med många deltaga
refrån både Sverige och Estland.

Den tredje sångfesten skedde 
2016, också den anordnad av Kul
turförvaltningen. Den var också 
välbesökt och med många deltagare 
från båda länderna. 

Nu blir det den fjärde sångfesti
valen och arbetet med denna har va
rit igång redan i tre år. Vi hoppas att 
så många som möjligt har möjlighet 
att komma till Estland vid den tid
punkten och besöka festen. Det är 
mäktigt att höra dessa körer.

Förutom körer och sång så blir 
det också folkdans. Flera folkdans

lag ställer upp och visar sina färdig
heter i många härliga danser. 

Missa inte denna sång och dans
fest! 

Val till Kulturrådet
Som ni kan läsa inne i tidningen så är 
valet till Kulturrådet klart och även 
det nya rådets första sammanträde 
är avklarat. 

Av 26 nominerade var det 21 
ledamöter som valdes in i den nya 
Kulturrådet. Av dessa 21 ledamöter 
är två från vår förening, Ingegerd 
Lindström och Benny Vesterby. 

Kulturrådet startade år 2007. Då 
hade man sedan året innan arbetat 
för att även estlandssvenskarna 
som bodde i Sverige skulle få 
delta i rådet. Detta var en fin gest 
från den estniska regeringen den 
gången och det gjorde det möjligt 
förr oss att vara med och arbeta för 
att den svenska kulturen i Estland 
inte glömdes bort. Detta arbete är 
lika viktigt idag för majoriteten av 
esterna känner inte till att det en 
gång fanns svenskar i landet. Men 
under de här åren sedan starten 
2007 har rådet arbetat hårt med att 
föra ut detta budskap. 

Det är viktigt att arbetet fortsät
ter i framtiden så att dels alla med 
estlandssvenska rötter kan känna 
gemenskap med sitt arv och dels 
att esterna inte glömmer bort att 
svenskarna fanns där innan kriget 
kom. Vi har nu ytterligare tre år på 
oss att få fler estlandssvenskar bo
ende i Sverige att registrera sig på 
minoritetslistan och kunna delta i 
nästa val. För att få registrera sig på 
minoritetslistan fordras att man är 
estniska medborgare och hur detta 
går till ska vi försöka att ge klara 
direktiv om hur man går till väga. 
Medlemsantalet krymper
Att vårt medlemsantal krymper är 
kanske inte så konstigt. Den äldsta 
generationen lämnar oss en efter en 
och nästa generation tar inte alltid 
över. Men ändå är det glädjande att 
vi hela tiden får nya medlemmar. 

Bara i sommar har vi fått nio nya 
medlemmar och egentligen är jag 
inte så orolig över att vi ska för
svinna. Jag tror på att vår förening 
kommer att överleva i många år 
framöver. Vi har den största hem
bygdsföreningen och vårt med
lemsantal tangerar Svenska Odling
ens Vänners (SOV). Alla upplever 
en minskning av medlemmar men 
det är bara naturligt. 

För vår del tror jag att den yngre 
generationen kommer när vi äldre 
lämnar. En del av ansvaret ligger 
på oss som nu är den äldsta gene
rationen. Vi måste berätta för barn 
och barnbarn om deras estlands
svenska arv, få dem att bli intresse
rade av sina rötter och gärna ta med 
dem till Estland några gånger för att 
besöka sina förfäders hemtrakt. På 
så sätt kan vi hjälpas åt att behålla 
det estlandssvenska arvet och kul
turen samt se till att inte estlands
svenskarnas liv och leverne totalt 
glöms bort i historien.

Jag hoppas vi ses på vinterträf
fen i Eskilstuna, på årsmötet och 
framför allt i sommar på Hemvän
darveckan!

Jag vill till sist önska er alla en 
riktigt 



4

Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö
Göte Brunberg

Under rubriken i detta nummer 
finns i första hand uppföljningar 
av ärenden som har behandlats i 
tidigare nummer av Medlemsbla-
det detta år.
Båthamnen i Österby
I Medlemsblad 3 beskrevs att Lää
neNigula kommun hade ansökt om 
pengar till att fördjupa hamnarna i 
Österby och Harga. Kostnaden be
räknades till 150 000 euro, varav 25 
procent skulle egenfinansieras och 
tas från LääneNigula kommuns 
budget.

I första hand skulle en satsning 
ske på hamnen i Österby, genom 
fördjupning av infartsleden och 
byggande av ett hamnkontor.

Det är nu klart att hamnprojek
tet kommer att få 147 000 euro från 
länsutvecklingsfonden. Totalkost
naden beräknas till 300 000 euro, 
varav således hälften kommer att 
belasta kommunens budget. Byg
get planeras påbörjas i vår och skall 
vara avslutat i höst.

Den viktigaste delen av projek
tet är uppförandet av hamnbygg
naden.  Inom en byggnadsyta av 
170 kvm planeras för kafé, pentry, 
bastu, kontorsrum, toalett och två 
övernattningsplatser.

I hamnen finns nu 25 båtplatser, 
varav samtliga är upptagna.
Tvisten mellan Lääne-Nigula 
kommun och Kekkilä
I Medlemsblad 3 beskrevs att det 
sedan många år tillbaka råder en 

konflikt mellan invånarna i byn Sa
lajõe (på vägen mellan Derhamn 
och Linnamäe) och företaget OÜ 
Kekkilä, som driver torvfabriken i 
Niibi. Byborna hävdar att spillvat
ten från torvbrytningen via Salajõ
giån går ner i grundvattnet och för
därvar vattnet i deras brunnar.

År 2017 ansökte Kekkilä om att 
få bryta torv inom ett nytt område, 
Niibi 2. Samtidigt skulle man mins
ka brytningen inom övriga områden 
så att den fortsatt totalt blev 30 000 
ton per år. LääneNigula kommun 
beslutade att inte godkänna ansö
kan, med hänvisning till att frågan 
om torvbrytningens påverkan på 
brunnsvattnet inte var klarlagd.

Kekkilä vände sig till domstol 
för att få kommunens beslut ogil
tigförklarat. Bolaget förlorade i en 
första instans men vann i en andra. 
Denna beslutade att man måste be
akta miljöministeriets ståndpunkt 
att ansökan skulle beviljas.

Kommunen överklagade beslu
tet till den högsta instansen, Riks
rätten i Tartu, som i september fat
tade sitt beslut. Överraskande nog 
fann domstolen att kommunens be
slut att neka brytningstillstånd för 
det nya området inte var lagstridigt. 
Så länge som orsaken till brunns
vattenproblemet inte är klarlagd 
finns det en risk för att det skulle 
kunna förvärras om  Kekkilä skulle 
få tillstånd till torvbrytning på det 
nya området.

Det viktigaste i rättens beslut 
är att Nuckö kommun och Käkkilä 
genom nya undersökningar skall 
hitta orsaken till brunnsproblemen 
och hur de skall åtgärdas. Först när 
detta är gjort kan Kekkilä få bryt
ningstillstånd för det nya området.

Genom sitt beslut har också 
domstolen ställt sig på ”den lille 
mannens” sida. Det skall inte – som 
i detta fall – krävas att berörda pri
vatpersoner själva måste agera i en 
miljöfråga. Det är statens, lokalför
valtningens och företagets sak att 
lösa eventuella problem.
Jüri Ratas besöker
Odensholm

Estlands premiär
minister Jüri Ra
tas besökte i bör
jan av september 
Odensholm till
sammans med ett 
följe av ett tiotal 
personer. Besö
ket ingick i en 

rundresa till Estlansds småöar.
Färden till Odensholm skedde 

från Derhamn med öbornas båt 
”Sleipner” och Hapsals polisav
delnings båt ”Kessu”. Första an
halten var Jesu kapell, där övakten 
Rita Koppel berättade om återupp
byggnaden av kapellet. Ratas blev 
överraskad av att höra att efterkom
mande till de ursprungliga öborna, 
Odensholms byalag i Sverige, hade 
tagit initiativet till återuppbyggna
den, och varje år kommer tillbaka 
och håller ett veckolångt talko för 
att rusta upp och städa vid kapellet.

Koppel berättade att öborna inte 
hade friköpt sina gårdar, och därför 
har ingen mark återlämnats. Större 
delen av ön är statsägd och natur
skyddsområde. Endast en liten del 
mark vid den forna byn Bien är 
kommunägd, och där planeras nu 
för några fastigheter, bland andra 
för Koppels familj och en hem
bygdsgård för Odensholms byalag. Skiss av hamnbyggnaden i Österby.
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Rita Koppel övervakar förra höstens lastning av den 
provisoriska pråmen.                          Foto: Aivo Hirmo

Ålderdomshemmet i Oru.

Hötransporter till Odensholm
Vid Jüri Ratas besök på Odensholm 
berättade övakten Rita Koppel om 
vilka problem som man har som fast 
bosatt på ön. Hennes familj äger 30 
skotska långhornade kor och 300 
får, som på somrarna betar fritt på 
ön. Slåtterhöet räcker emellertid 
inte till att föda djuren under vin
tern, utan man måste förra hösten 
transportera dit cirka 300 rullar hö. 
Detta löste man genom att tillverka 
en primitiv pråm av flytbryggele
ment. Pråmen bogserades av Sleip
ner och på lite mer än 10 resor förde 
man över hörullarna. Varje resa tog 
cirka en och en halv timme.

Hötransporten uppmärksam
mades i massmedia och tilldrog sig 
därför Estniska sjöfartsverkets in
tresse. Man försökte där först straffa 
de ansvariga därför att pråmen inte 
hade nödvändiga sjövärdighets
intyg men nöjde sig med en skarp 
varning att detta inte fick upprepas.

Nu i höst har problemet återkom
mit. Man skulle kunna använda sig 
av sjöfartsverkets fartyg EVA-316, 
men det kostar cirka 3 000 euro.

På Rågöarna har man liknande 
transportproblem. Erik Söderberg, 
som är delägare i ett företag som 
bedriver djuruppfödning på öarna, 
har ritat på en pråm som skulle 
kunna uppfylla transportbehoven 
för småöarna. Den skulle emellertid 
kosta 150 000 euro och några planer 
på att bygga en sådan finns inte.

Företrädare för Småöarnas för
bund passade vid Ratas besök på 
Odensholm på att skriva ett brev 
till regionalministeriet, i vilket man 
påminde om det stora behovet av 
transportmedel för småöarna. Re
gionalminister Jaak Aab har tillsatt 
en kommission som skall behandla 
ärendet.
Vägen till Ramsholms udde 
I Medlemsblad 3 beskrevs att äga
ren till fastigheten Ramsholmi på 
Ramsholms udde hade stängt av vä
gen mot udden för biltrafik med en 
grind. Eftersom det inte gick att få 
till ett avtal om att vägen skulle bli 
allmän väg beslutade LääneNigula 
kommunfullmäktige i juni att vägen 
skulle ställas under tvångsförvalt
ning. Ägaren stämde då kommunen 
i domstol. I en första instans fick 
han rätt men avgörandet ligger nu 
hos en högre instans. I väntan på att 
denna skall fatta sitt beslut förblir 
vägen avstängd.
Stugbyn i Enby
I Medlemsblad 2 beskrevs att en i 
Sverige boende man med anor från 
Nuckö, Alvar Rajasalu, planerade 
att anlägga en ”lugn” stugby i Enby. 
På en yta av 7,6 ha skulle placeras 
en administrativ byggnad och 14 
stugor.

Detaljplaneringen ledde till 
många klagomål från lokalbefolk
ningen och det visade sig svårt 
att få fram kompromisslösningar. 
Ärendet överlämnades därför till fi

nansministeriet för behandling och 
godkännande.

Vid ett möte med representanter 
för finansministeriet, kommunen 
och de klagande gick man igenom 
och löste några av tvistepunkterna. 
På finansministeriet skall man stu
dera de kvarstående punkterna och 
man räknar med att projektet så 
småningom skall få grönt ljus.

Privatisering av kommunens 
ålderdomshem?
LääneNigula kommun äger två ål
derdomshem, det ena, med 30 plat
ser, i Risti och det andra, med 50 
platser, i Oru. Ålderdomshemmet 
i Risti är för trångt och ytan måste 
utvidgas. För att utöka platsantalet 
i Oru ansökte kommunen förra året 
om att få en halv miljon euro i stöd 
men fick inget av detta.

Eftersom kommunens ekonomi 
inte tillåter att man själv rustar upp 
och utvidgar ålderdomshemmen 
planerar man att sälja dem till pri
vata investerare. Om det blir bara 
ett, eller båda, är ännu inte beslutat.

Ett företag, ”Südamekodude 
kett” (Hjärtehemskedjan), har visat 
intresse att köpa ålderdomshem
men. Företaget driver redan fem 
ålderdomshem med 350 platser på 
olika ställen i Estland. En annan in
tressent är den lokale affärsmannen 
Koit Uus, som har bekostat uppfö
randet av Oru kulturcentrum i Lin
namäe och bygger ett hyreshus där.
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Estlands ekonomi tappar fart
Internationella Valutafonden (IMF) 
förutspår i sin senaste prognos en 
fortsatt positiv ekonomisk utveck
ling för Estland på kort sikt. Årets 
tillväxt beräknas av Estlands Riks
bank bli 3,2 procent (2018 4,2 pro
cent). Byggsektorn har utvecklats 
positivt, mycket tack vare offent
liga satsningar som drivit upp lö
nerna för byggarbetare. Inom i stort 
sätt alla sektorer är det stor brist på 
utbildad arbetskraft med resultat att 
antalet korttidsanställda medbor
gare från bland annat Ukraina har 
ökat. Enligt IMF måste produkti
viteten öka genom en högre för
ädlingsgrad, ett tema som ständigt 
varit på dagordningen. En ständigt 
åldrande befolkning är ytterligare 
en orsak till framtida inbromsning 
i ekonomin.

Trähusexport i fall
Estland är Europas största exportör 
av trähus. Huvudmarknader är Fin
land, Sverige, Norge och Tyskland. 
Under senare tid har sex exportörer 
gått i konkurs, bland annat på grund 
av  byggkonjunkturen i Sverige 
och en allt svagare krona gentemot 
euron. Även möbeltillverkare har 
drabbats.

Regeringskris
Estlands regeringskoalition, i vil
ken ingår Centerpartiet (center), 
Fosterlandsförbundet (högerlibe

ralt) och EKRE (ultrahöger), har 
befunnit sig i kris sedan bildandet 
i våras. I oktober tvingades IT- och 
utrikeshandelsminister Kärt Kingo 
att avgå på grund av att hon lju
git. Senast har landsbygdsminister 
Mart Järvik hamnat i blåsväder, 
tillika anklagad för att fara med 
osanningar i samband med jord
bruksstöd med korruptiva inslag. 
Han anklagas även för att ha döljt 
sakförhållanden kring livsmed
elsfrågor kopplade till veterinär
medicin. Båda ministrarna tillhör 
EKRE. Hittills har premiärminister 
Jüri Ratas lyckats hålla ihop reger
ingen. Oppositionen menar att Ra
tas alltför ofta gett sig för EKRE:s 
krav. Enligt opinionsundersökning
ar är Reformpartiet (högerliberalt) 
fortsatt det enskilt största partiet 
med cirka 34 procent av väljarna 
bakom sig. 

Atlas om Estland
National Atlas of Estonia, 424 si
dor,  med över 500 historiska och 
nutida kartor om Estlands natur, 
kultur, historia och levnadsbetingel
ser med 36 olika teman har getts ut 
av Tartu Universitet genom förlaget 
Regio. Man kan läsa om gränsdrag
ningens historia, klimatet, esternas 
ursprung, utbildning, folklore och 
religion. Atlasen kostar cirka 80 
euro och är skriven på estniska och 
engelska. Estlands Nationalbiblio
tek i Tallinn presenterar atlasen ge

nom en utställning till och med den 
26 februari 2020. 
Bidrag av rallyvärldsmästare
Estlands rallyvärldsmästare Ott Tä
nak har gett finansiellt bidrag till 
lokala brandkårer i Australien som 
bekämpar skogsbränder. Tänak 
sade att han fattade beslutet efter
som hans far är brandman och att 
han därför känner speciellt varmt 
för sin fars australiska kollegor. Tä
nak befann sig vid tillfället i Austra
lien och skulle delta i mästerskaps
tävlingar som fick ställas in med 
anledning av bränderna.

Putin till Estland
De finsk-ugriska folkens åttonde 
världskongress hålls i Tartu den 
1719 juni 2020 på Estlands Na
tionalmuseum i Tartu. Cirka 500 
delegater och observatörer väntas 
delta, däribland Finlands och Ung
erns presidenter. Estlands president 
Kersti Kaljulaid har därutöver bju
dit in Rysslands president Vladimir 
Putin. Frågan är kontroversiell med 
tanke på de ansträngda relationerna 
mellan Ryssland och Estland. Kriti
ker menar att Putins närvaro skulle 
vara en bekräftelse på den hårdföra 
politik som riktas mot finsk-ugriska 
folkslag i Ryssland. Andra menar 
att en dialog mellan Estland och 
Ryssland är nödvändig. Från ryskt 
håll finns inget svar, det förväntas 
inte komma förrän till invigningen. 

Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Adressändring?
Om du flyttar till en ny adress, med
dela adressändringen till föreningen 
med ett mejl till info@rnhf.se eller 
direkt till den registeransvariga Bri
ta Wiberg, tfn 08-99 32 26, e-post 
brita.wiberg@gmail.com. Meddela 
även om du har ändrat din epost
adress, så kvarstår du som prenu
merant på Nyhetsbrevet.
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Vi i Kommittén för Mickogården 
samlades nu i höstrusket och förbe
redde gården för sin vinterdvala. Vi 
passade även på att se över vad som 
skett under året och vad som behö
ver åtgärdas framöver. Det kändes 
fortfarande fantastiskt att komma in 
i det nya köket och den möblerade 
och dekorerade storstugan, så fint 
det blev. Vi tackar de bidragsgivare 
som gjort det möjligt att förverkliga 
detta! 
Vattenskador
Vad som var mindre roligt var att 
vi upptäckte vattenskador under 
badkaret och toalettstolen som 
innebär att golvet samt vatten och 
avloppsledningar behöver bytas ut. 
Vid senaste styrelsemötet beslöts att 
vi har mandat att genomföra detta 
inför nästa säsong. På kommitténs 
förslag beslöts även att vi samtidigt 
passar på att flytta toalettdörren från 
köket till Jürgen Lewerenz arbets
rum, för att slippa passagen genom 
köket till toaletten. 

Det innebär i sin tur att Jürgen 
flyttar in i det bakre rummets södra 
del och att vi skapar ett arkivrum i 
den norra delen av rummet. Vi lö
ser då även det arkivproblem som 
vi fått med flytten av föreningsloka
len i Sverige från Roslagsgatan till 
de nya mindre lokalerna i Estniska 
huset. Arbetet räknar vi med att till 
största delen klara av själva inom 
kommittén, då vi har både snickare, 
elektriker och rörmokare. Men om 
någon mattläggare finns inom för
eningen och är villig att hjälpa till 
några dagar i vår är vi tacksamma, 
annars kommer vi att behöva leja 
för denna tjänst.

Förslag och tips mottages
Vi diskuterade även aktiviteter att 
genomföra till kommande som
marsäsong på Mickogården. Vi har 
många idéer, men ni är alla välkom
na att kläcka idéer och komma med 
förslag och tips, så lovar vi att se 
vad vi kan genomföra. 

Kommittémöte på Mickogården i höstskrud
Erik Johansson

Mickogården är stängd för säsongen. Men planeringen inför nästa är i full 
gång.

Vinterträff i Eskilstuna
Lördagen den 8 februari träffas vi i Eskilstuna för en samman-

komst. 

Plats: Best Western Plaza hotell, Drottningatan 9, Eskilstuna. 
Ligger cirka 200 meter från Centralen. Parkering finns i parke-

ringshus nära hotellet, bland annat Vildsvinets parkeringshus och 
parkeringshuset Smedjan. Båda inom kort promenadavstånd.

Tid: Mötet startar klockan 13.00 men vi finns där från klockan 
12.00.

Vi får lyssna till ett föredrag av journalisten och författaren Mar-
cus Wallén om den tyske officeren Ludwig Lienhard som hjälpte 
många estlandssvenskar att fly till Sverige. Vem var han? Hur 

kom det sig att han hjälpte estlandssvenskarna att fly? Kanske vi 
kan få veta mer om denne man som räddade cirka 3 000 est-

landssvenskar undan Sovjets maktstyre.

Vi startar klockan 13.00 med föredraget och efter kaffet blir det 
lite information från styrelsen om vad föreningen har och skall 

syssla med under år 2019 och 2020.

Kostnad 100 kronor.

Välkomna!
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Nu är valet till Kulturrådet klart 
och dess första sammanträde har 
hållits. Fredagen den 21 november 
träffades de nyvalda ledamöterna 
på Kulturministeriet i Tallinn för 
sitt första sammanträde. 

Det började med en hälsning 
från Kulturministern som framför
des av vicekansler Piret Hartman.  
Därefter tog ordföranden för val
kommittén, Ellen Kavald, över. 
Hon meddelade hur många röster 
var och en hade fått och efter det 
så blev det val av ledamöter till 
Kulturrådet. 

Valet till femte Kulturrådet ge
nomfördes genom poströstning i 
Estland, i Sverige och i utlandet.

Det slutgiltiga valresultatet fast
ställdes den 14 november 2019 av 
Huvudkommittén för val av Kultur-
rådet för den svenska minoriteten. 
Antalet ledamöter i Kulturrådet är 
21 personer.

Totalt röstade 293 personer i va
let vilket resulterade i ett valdelta
gande på 62,2 procent. Det var ett 
mycket bra valresultat och i Sverige 
var det 82 procent som röstade, en 
högre siffra än i Estland.
26 kandidater
Av totalt 26 kandiderande i valet 

valdes bland andra följande som le
damöter i det nya Kulturrådet: 
Kandidat Namn Röster
6 Ülo Kalm 60
17 Jana Stahl 28
10 Ingegerd Lindström 20
14 Elna Siimberg 19

25 Benny Vesterby  6

Om ni vill se listan på alla kan
didater som valdes in, så gå till vår 

hemsida – Länkar – Kulturförvalt
ningen – Val – 2019.

Till Kulturrådets styrelse valdes 
Ülo Kalm som ordförande, Inge
gerd Lindström som vice ordföran
de och Lena Weesar som ledamot. 
Till Kulturförvaltningens styrelse 
omvaldes Jana Stahl som ordfö
rande och Elna Siimberg som vice 
ordförande. Övriga ledamöter i sty
relsen blev Berit Nuka, Leif Ström
felt och Peeter Paemurru.

Första sammanträdet för Kulturrådet
Ingegerd Lindström

Det nya Kulturrådet. På bilden saknas nio ledamöter som inte kunde närvara av 
olika skäl.

Medlemsavgiften för år 2020 är 
oförändrad: 200 kr för medlemmar 
och 50 kr för ungdomar t.o.m. 25 år.

Vi ber dig att betala medlemsav
giften så snabbt 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 epostadress. 
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.

Inbetalning av medlemsavgiften Valberedningen
informerar:

Vårt arbete går framåt och vi 
har redan kommit en god bit 
på väg inför nästa årsmöte. Vi 
vill dock fortfarande uppmana 
er att nominera kandidater 
som ni tror skulle vara lämp-
liga att ingå i föreningens sty-
relse. Nomineringarna görs 

lättast per mejl till
ygstedt@hotmail.com 
För Valberedningen

Lennart Ygstedt
Sammankallande
i Valberedningen
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Den stora flykten från Estland ägde 
rum sommaren och hösten 1944. 
Cirka 80 000 människor flydde till 
väst från Röda armén. Många flyd
de från Hapsal och Läänemaa. Den 
20 september 2019 firade vi vid Ai
bolands museum minnet av flykten 
som berörde familjerna till nästan 
alla ester och tackade dem som gav 
dem hjälp i nöden.

För fem år sedan kontaktade 
jag Sture Koinberg, en välkänd est
landssvensk landskapsarkitekt, med 
förslaget att utforma ett minnesmär
ke över båtflyktingarna. Sture gick 
omedelbart med på förslaget och 
så arbetade vi med tre olika alter
nativ till platser i museets omedel
bara närhet. Det fjärde alternativet 
föddes på en i sista minuten funnen 
plats framför museet vid kanten av 
parkeringsplatsen. Efter det kon
taktade jag personer i de historiska 
estnisksvenska områdena och bad 
dem att donera en sten till minnes
märket från sin hembygd. Planen 
var att inviga minnesmärket hösten 
2014 och fira 70-årsjubiléet över 
båtflykten. Allt gick bra och det 
gick som planerat.

Åren försvinner snabbt, och 
varje år finns det kvar färre över
levande som flytt och kan dela sina 
minnen med oss. Därför beslutade 
vi i år att organisera en minnesdag 
för att fira den stora flykten.

Som minnesdag valdes den 20 
september. Vädret är kallt och 

blåsigt på hösten, så som det kan ha 
varit för 75 år sedan. Det regnade till 
och med på morgonen. Från midda
gen kunde man åka med fiskebåten 
Lilian från Nargö, styrd av kapten 
Jorma Friberg, ut på Hapsalviken. 
Båten byggdes i Sverige 1952 av 
nargöbon Herbert Rudolf Luther. 
Familjen Malmström och Nargös 
Hembygdsförening donerade båten 
till museet 2006. I år återställdes 
båten till slut som sjövärdig.

Innan den officiella delen börja

de hade vi placerat ett kaffebord på 
museets gård, där alla gäster kunde 
smaka hembakade havrebröd. 

På gården till Aibolands muse
um gavs en en förtrollande konsert 
av ensemblen Strand, bestående av 
Sofia Joons, Mall Ney och Robert 
Jürjendal. De framförde folkmusik
koraler och sjöng och spelade visor 
från de estlandssvenska områdena. 
De gav lyssnarna minnen från det 
förflutna och delade vackra, glada, 
men också upprivande berättelser i 
visor som de har hittat och gett nytt 
liv. De har släppt två album: Strand/
Rand (2001) och Strand/Rand II 
(2012).

Klockan närmade sig fem och 
det meddelades att premiärmi

nister Jüri Ratas skulle anlända om 
fem minuter.

Vi samlades alla vid minnesmär
ket för båtflyktingarna framför Ai
bolands museum, där Hemvärnets 
flickkår och scoutkåren Unga örnar 
från Läänemaa  och kvinnliga hem
värnskåren från Läänemaa redan 
stod på vakt. Deras uppgift var att 
hjälpa gästerna att tända minneslju
sen. Varje talare tände ett minnesljus 
vid båtflyktingarnas minnesmärke.

Jag bad estlandssvenskan Maria 
Ingeborg Gilbert (född Enkel) att 
berätta historien om sin flykt. Vid 
en ålder av 15 år lämnade Maria 
Estland den 10 juli 1944 med bå
ten Juhan och hon bor nu i Sverige. 
Den 26 augusti augusti hade den 
energiska damen firat sin 90-årsdag. 
Alla närvarande vid museet kom till 
minnesmärket för att lyssna till Ma
rias berättelse. På många kinder flö
dade tårar av rörelse. Marias min
nen översattes av Anu Raagmaa.

Nästa talare var premiärminister 
Jüri Ratas, som uttryckte sin tack
samhet till de människor som hade 
flytt till väst och som i sitt nya hem
land arbetade för att återställa Est
lands oberoende.

Den svenske ambassadören Mi
kael Eriksson erinrade om att det 
fanns mer än 3 000 baltiska flyk
tingar bara i hans hemstad, Flen. 
Från sin barndom mindes han 
människor från Estland vars histo
rier var så sorgliga. 

Finlands ambassadör, Timo Kan
tola, påminde på flytande estniska 
att till Finland kom en del av de 
första båtflyktingarna och där räckte 
man ut en hjälpande hand till dem. 
Många flyktingbåtar nådde först just 

Minnesdag över flykten för 75 år sedan
Ülo Kalm

En sista återblick mot stranden innan båten styr ut på havet.
Foto: Mats Bruce
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den finska stranden, där de mottogs 
väl och människorna fick hjälp.

Liina Põld, vice borgmästare i 
Hapsal, påminde om att Hapsal har 
varit huvudstad för kustsvenskarna 
och att estlandssvenskheten fortfa
rande lever i staden i form av Ai
bolands museum och estlandssven
ska sångfestivaler.

Sofia Joons sjöng en sång, och 
och alla inbjöds att tända ett ljus 

vid minnesmärket över båtflykting
arna för att minnas alla tvångsför
visade och de som var på väg över 
havet. På ett ögonblick fylldes min
nesbåten av ett ljushav.

”Kom igen, den sista båten 
går!” ropade en gammaldags klädd 
kvinna högt ute på gården, och alla 
som samlats förflyttade sig ner till  
museets brygga för att ta del av den 
sista båtens avgång.

Scenen med den sista flyktbå
tens avgång, iscensatt av Tiina Lee
sik och SEE-teaterns skådespelare, 
var så rörande att tårarna flödade 
igen. Hundratals liknande små fis
kebåtar lämnade sina hem för det 
okända. Båtkapten Jorma Friberg 
tog emot dem som ville gå ombord 
på den sista avgående båten, sedan 
startar han båtmotorn och lämnar 
kajen vid Aibolands museum i Hap
sal till kyrkklockors klang. På bryg
gan står de kvarlämnade männis
korna och på stranden står gråtande 
människor kvar.

Biskop Tiit Salumäe bjöd in 
alla till Hapsals domkyrka för att 

fortsätta fira 75-årsjubiléet efter 
båtflykten. Sjöng gjorde barn från 
Hapsals sångstudio, DO-RE-MI, 
ledda av Anne Pääsuke.

I domkyrkan hade den första Ai
botapeten från Aibolands museum 
satts upp. Den 20 meter långa bro
derade vepan berättar om estlands
svenskarnas 700åriga historia fram 
till andra världskriget. Vepan bro
derades av museets Torsdagstanter 
under sex månader och den visa
des första gången vid det svenska 
kungaparets besök den 5 maj 2002. 

Broderingen fortsätter med be
rättelser om flykten och hur livet 
gestaltade sig för dem som kom till 
Sverige och för dem som blev kvar 
i Estland.

Merike Wulff  i Sverige lade 
2018 fram ett förslag att man 

borde brodera en uppföljande vepa 
som berättar om estlandssvenskar
nas öde efter andra världskriget. Så 
det beslutades att en grupp i Sve

rige, ”Brodöserna”, skulle brodera 
bildvepan över flykten och ankom
sten till Sverige och livet där. I grup
pen ingår Birgitta Grenfeldt, Gun
vor Strömbom, Birgit Kvist, Maria 
Gilbert, Linnéa Granberg Sönnert, 
Liliane Bruce och Merike Wulff.

Torsdagstanterna på Aibolands 
Museum broderar historien om est
landssvenskarna, som inte kunde 
fly till Sverige och hur livet i Est
land tedde sig för dem. Vepan bro
deras på torsdagarna av SilviAstrid 
Mickelin, Ene Smõslova, Anu Mät
lik, Aino Sillamägi, Rüütel Kama
rik, Sirje Johannes, Aili Umda och 
Sigrid Tarkmeel. Designer av båda 
veporna är Jorma Friberg.

I domkyrkan berättade Sigrid 
Tarkmeel om sin familjs försök 

att fly. Fadern August var en 38-årig 
man i militärtjänst och fick inte till
stånd att resa till Sverige. Mor Edita 
var 34 år och barnen var Edgar 13 
år, Sigrid 9 år och Salme 7 år. Mo

Maria Gilbert berättade om sin flykt och rörde många 
till tårar.

Svenske ambassadören Mikael Eriksson tände ett ljus 
vid minnesbåten. Foto: Mats Bruce

Brodöserna från Sverige framför den inte helt färdiga vepan.
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Varannan torsdag samlas ett antal 
personer på Aibolands museum, 
som vill prata svenska. Vi är ester, 
som har lärt oss svenska tidigare på 
olika kurser. För att få delta skulle 
man redan klara sig med svenska. 
Vi undervisar inte. Några av oss har 
estlandssvenska rötter och svenskan 
finns i blodet. Verksamheten kallas 
konversationsgrupp eller på estnis
ka ”vestlusgrupp”.

Det är en rolig möjlighet att träna 
sin svenska på. Alla som medverkar  
tycker att det är en bra möjlighet att 
hålla sina svenska språkkunskaper 
vid liv. Annars har de ingen möjlig
het att använda sin svenska. Samta
len leds av Kaire Reiljan och Lydia 
Kalda. Vi är 5 till 10 personer kring 
bordet, dricker te och talar om var
dagliga saker.

Konversationsgruppens verk
samhet startade i november 2017 
och idén kom från finlandssvensken 
Mikael Sjövall.

Vi tackar för stödet från Rickul/

Nuckö Hembygdsförening.
Det skulle vara roligt om riks

svenskar också medverkade då och 
då. Om Du är intresserad av att 
hälsa på i vår konversationsgrupp, 
kan du ta kontakt med mig på e
postadressen: lydia@aiboland.ee 

Svenskt språkbo på Aibolands museum
Lydia Kalda

Årsmötet 2020
Härmed kallas ni till Rickul/
Nuckö Hembygdsförenings 

årsmöte 2020.
Plats: Ersta Hotell & Konfe-
rens, Erstagatan 1 K, Stock-

holm.
Tid: Lördagen den 18 april 

klockan 13.00.
Programmet är inte fastställt 
ännu men i nästa nummer av 
Medlemsbladet kommer hela 
programmet samt väganvis-

ning. 
Välkomna!

Varannan torsdag samlas mellan fem och tio personer i en ”vestlusgrupp” 
(konversationsgrupp) för att tala om vardagliga saker på svenska.

dern och hennes barn fick tillstånd 
att resa, men hon beslutade att hon 
inte skulle åka ensam med barnen. 
Eftersom tiden var orolig och fron
ten närmade sig beslutade man att 
fly. Byborna byggde i hemlighet en 
båt i Tällnässkogen och lämnade 
Estland den 26 augusti 1944, på 
natten i hopp om att nå Sverige. Det 
fanns cirka 30 flyktingar i båten, 
av vilka många var främlingar som 
hade köpt sin plats. Tyvärr träffade 
en tysk patrullbåt på dem till sjöss 
strax innan de nådde neutralt vatten 
och transporterade dem till Tallinns 
Patareifängelse. Fångarna släpptes 
ut från fängelset i mitten av septem
ber och återvände hem till Nuckö. 
Under tiden hade huset skänkts till 
en familj som flytt från kriget i Vi
rumaa, och som blev mycket arga 
över att familjen kom tillbaka. Så
ledes bodde de i två år i en myck
et trång miljö i sitt eget hem med 
främlingar tills en ny bostad gavs 
till främlingarna. Den 23 september 
på morgonen nådde sovjetarmén 
Nuckö och gränserna stängdes och 
ett halvt sekel av sovjetiskt liv vän
tade.

Linnéa Granberg Sönnert, en av 
de svenska Brodöserna, berättade 
därefter om sin familjs flykt. Bland 
de många gästerna fanns Aavo 
Reinfelt, ordförande för Globala 
estniska centralrådet, som tackade 
organisationen i Hapsal för 75års
jubileets minnesstund över den sto
ra flykten.

Minnesdagen organiserades 
av Aibolands museum, Est

lands Evangeliska Lutherska kyrka 
i Hapsal, Hapsals stad, Läänemaas 
hemvärn, Estlandsvenskarnas kul
turförvaltning, den svenska ambas
saden i Estland och Globala estniska 
centralrådet. Ett tack till alla som 
hjälpte till och till alla deltagare.

Många estlandssvenskar har 
tackat och sagt efter minnesdagen att 
det var så rörande att det är svårt att 
uttrycka vad de har upplevt med ord.

”Du vill inte gå, men du kan inte 
stanna”.
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Sofia Joons är från och med hösten 
2019 doktorand i musikvetenskap 
vid Åbo Akademi. Hennes avhand
lingsprojekt går under arbetstiteln 
”Estlandssvensk identitet” i be
lysning av tre visrepertoarer från 
1900talets början och fokuserar på 
hur estlandssvenskheten har kon
struerats genom musik under olika 
perioder av befolkningsgruppens 
historia. En av de tre utvalda vis
repertoarerna har överförts munt
ligt och skriftligen via handskrivna 
visböcker och publikationer sedan 
1920talet fram till idag. De andra 
två utgörs av visor ur handskrivna 
visböcker. Centrala frågor är hur 
estlandssvenskhet och kontakter 
med andra kulturer avspeglas i vis
repertoarerna samt hur kulturarvs
processen har fungerat kring de vi
sor som har traderats både muntligt 
och via publikationer, det vill säga 
Mats Ekmans visor. 

Mats Ekmans visor - en levande
tradition och ett kulturarv
En av Sofias artiklar kommer 
att handla om kulturarvsproces
sen kring och med Mats Ekmans, 
”Ätsve-Mats”, visor. För att få en 
bättre bild av hur man sjungit hans 
visor i Sverige har Sofia en bön till 
alla som minns och vet hur man 
sjungit visorna att svara på de här 
frågorna: 
• I vilka sammanhang har du hört 
och/eller sjungit Mats Ekmans vi
sor?
• Vilka visor sjöngs oftast? 
• Kunde alla samma visor, eller hade 
man olika favoriter? (Om man hade 
favoriter, vilka var dina favoriter?)
• Var det någon som du tycker var 
särskilt duktig på att sjunga Mats 
Ekmans visor? (Vem var det och 
vad var det som var bra?)
• Visor av Mats Ekman hade ju 
tryckts både i Sverige och Estland 
på 1920talet och många fanns 
också med i Du sköna sång från 
1950talet. Sjöng man någon gång 

Mats Ekmans visor ur boken, eller 
sjöng man bara ur minnet? 
• Hur har du lärt dig sjunga Mats 
Ekmans visor? 
• Har du själv lärt dina barn och 
barnbarn någon av Mats Ekmans 
visor?

Svar på frågorna kan skickas till 
epostadressen sofia.joons@abo.fi 
Ett estlandssvenskt
visboksupprop!
En av Sofias handledare är Dan 
Lundberg, som är överbibliotekarie/
arkivchef på Svenskt visarkiv. Re
dan under deras första möte tog han 
upp frågan var estlandssvenskar
nas visböcker från 1900talets 
början finns bevarade. Han kän
ner inte till att det skulle finnas 
några estlandssvenska visböcker i 
Svenskt visarkivs samlingar. Med 
visböcker menas skrivhäften eller 
anteckningsböcker med pärmar av 

vaxduk eller bara lösblad, där man 
skrivit ner visor för hand på dialekt, 
svenska, tyska, estniska eller andra 
språk som man stött på. Som en del 
av projektet går därför ett upprop ut 
till alla estlandssvenskar. Svenskt 
visarkiv är mycket välvilligt inställt 
till att att ta hand om det hand
skrivna material (häften, anteck
ningsböcker, lösblad) med visor 
som finns i estlandssvenska släkters 
gömmor. Arkivet kan dels ta hand 
om det fysiska materialet och dels 
för en kortare tid låna materialet så 
att det kan digitaliseras och inklu
deras i arkivet. Eftersom en stor del 
av materialet med visor säkerligen 
är ovärderliga familjeklenoder som 
man ogärna vill skiljas från, bety
der det att man på det här sättet kan 
göra en god kulturarvsgärning utan 
att behöva skiljas från en kär min
nessak. 

Populära visor och estlandssvenskhet

Sofia Joons, doktorand i musikvetenskap vid Åbo Akademi.
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 Ordbok för rickulmålet
med Formlära för nuckösvenskan

Nu finns den 
till salu, bo-
ken med cirka 
4 200 dialekt-
ord från Rickul. 
Efter 10 års 
arbete med bo-
ken är den klar 
för försäljning. 
En utmärkt bok 
till släkten och 
för den som är 
intresserad av 
språk i allmän-
het. Innehåller 
förutom dialekt-
orden även en gedigen grammatik.
Pris: 80 kr

Handdukar 
Ge bort några 
handdukar till 
jul! Linnehand-
dukar med 
tryckt karta 
över Rickul/
Nuckö-områ-
det. 

Passa på att 
köpa till reapris!

Pris: 35 kronor+ 
porto. 

 Våra smaker av Nuckö
Boken har sam-
manställts av 
MTÜ Einbi Küla-
selts och inne-
håller recept och 
beskrivningar av 
alla byar i Nuckö 
delkommun.

Recepten är 
gamla estlands-
svenska recept 
med en modern 
touch. Varje by 
har en beskriv-
ning samt ett 
recept.

Boken är trevlig att bläddra i och läsa de korta 
beskrivningarna av varje by. Den är proffsigt 
gjord och med vackra bilder.
Pris: 250 kr + porto.

OBS! Vi har lyckats få fler böcker, så passa på 
nu. Passar utmärkt som julklapp!

NY BOK Rickul/Nuckö-området
under sovjetiskt styre 1944-1991

Denna bok är ett 
oerhört intres-
sant och viktigt 
dokument för att 
förstå hur livet 
tedde sig  
i Rickul/Nuckö-
området under 
den andra sov-
jetockupationen. 
Boken tar upp 
fakta om hur det 
sovjetiska sam-
hället fungerade 
och innehåller 
även intervjuer 
med personer som bodde i området under 
denna period.
Pris: 175 kr för medlemmar, 200 kr för övriga.

Beställ med e-post till order@rnhf.se eller Maja Granberg, tfn 070-798 38 69, e-post majagranbergs@hotmail.com
Kostnad för porto och emballage tillkommer.

Julklappstips
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I det förra numret berättade vi att 
statens bidrag till de estniska skogs
ägareföreningarna har minskat. 
Läänemaa Metsaühistu (LM) har 
därför förändrat sin personal och ar
betsuppgifternas fördelning. Vi har 
nu intervjuat verkställande direktö
ren Mikk Link för att få beskrivet 
hur LM ska fungera framöver.

Vilken personal har LM idag, 
hur kontaktar man dem och hur 
är ansvaret fördelat? 
Mikk Link, vd. Rådgivning och 
kommunikation med svenska med
lemmar. Skogsföryngring.
mikk.link@metsauhistu.ee 
+372 5345 3698 (engelska och en 
del svenska),
Jarro Mihkelson, skogsspecialist. 
Organisation avverkning och vir
kesförsäljning. 
jarro.mihkelson@metsauhistu.ee 
+372 5919 4696 (engelska),
Piret Peeterson, administratör. An
sökningar av bidrag, rapportering, 
dokumentation, fakturering och re
gistrering av medlemmar. Inledan
de rådgivning via telefon/mejl. 
piret.peeterson@metsauhistu.ee 
+372 5348 3252 (engelska).

Hur ser proceduren ut för av-
verkning och virkesförsäljning? 
1: Skogsägaren har en begäran eller 
LM skickar ett förslag (Piret, Mikk, 
Jarro),
2: LM detaljplanerar avverkningen 
(Jarro),
3: LM skickar in en begäran till 
Miljöstyrelsen att få tillstånd för av
verkning (Jarro),
4: LM upprättar ett avtal om av
verkningsrätt som skogsägaren sig
nerar (Jarro),
5: LM kontrakterar avverkningsen
treprenör och transportör samt ge
nomför arbetet (Jarro), 
6: LM säljer virket till olika köpare 
och skriver fortlöpande rapporter 
till skogsägaren om sålda volymer 
och priser (Piret, Jarro),
7: Skogsägaren signerar rapporter

na och betalning görs till skogsäga
rens konto (Piret),
8: Påföljande år i februari hjälper 
LM skogsägaren med skattedekla
rationen.  

Hur ser proceduren ut för 
skogsföryngring?
1: Skogsägaren har en begäran eller 
LM skickar ett förslag (Piret, Mikk, 
Jarro),
2: LM detaljplanerar skogsföryng
ringen avseende trädslag och antal 
plantor, liksom markberedning och 
röjning (Mikk, Jarro),
3: LM upprättar ett avtal om skogs
föryngring som skogsägaren signe
rar (Mikk, Jarro, Piret),
4: LM kontrakterar entreprenör för 
markberedning (Jarro),
5: LM beställer plantor (Mikk, Pi
ret, Jarro),
6: LM genomför plantering med en
treprenörer och fakturerar skogs
ägaren (Mikk, Piret),
7: LM ansöker om bi
drag till skogsäga
ren för genomförd 
skogsföryngring 
(Piret),
8: LM genomför 
gräsrensning och 
ansöker om bi
drag till skogsäga
ren (Mikk, Piret).
Hur sker kommuni-

kationen om avtalen, kostnader, 
priser, tidtabell och åtgärder? 

Kommunikationen hanteras av 
den på LM som signerar avtalet. 
Prisindikation ges före avtal.  

Hur kommer rådgivningsar-
betet att fungera? 
Varje medlem kan få tre timmars 
gratis service eller rådgivning. 
Längre rådgivning som inte leder 
till uppdrag kostar 31 euro per tim
me. 

Kommer LM att som en ser-
vice hjälpa till med skogsägarnas 
deklarationer framöver?
Ja, LM kan i februari gratis hjälpa 
till med att  deklarera inkomst och 
kostnad i skogsbruket.

Kommer LM att på eget initi-
ativ föreslå lämpliga skogsåtgär-
der till skogsägaren?
Ja, ambitionen är att utöka direkt 
rådgivning om åtgärder för att nå 
fler skogsägare.

Vilka bidrag kan LM ansöka 
om att få till skogsägarnas åtgär-
der i skogsbruket?
Skogsbruksplan 9 euro/ha (cirka 62 
procent),
Markberedning 91 euro/ha (cirka 
48 procent),
Plantering 380 euro/ha (50 pro
cent),
Gräsrensning i planteringar 91 
euro/ha (30 procent),
Röjning av småträd 130 euro/ha (30 
procent).

Mikk Link avslutar intervjun 
med att framhålla att både han själv 

och de tidigare anställda 
kommer att stödja in

troduktionen av de 
nya ansvariga per
sonerna. Det nya 
teamet är mycket 
positivt till fort
sättningen och 
känner sig redo 

att ge god service 
till medlemmarna.  

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.

Ny personal hos Skogsägareföreningen LM
Bengt Brunberg och Carl-Axel Adelman

Läänemaa Metsaühistu (LM) har 
förändrat sin personalstyrka, och 
arbetsuppgifternas fördelning. Från 
vänster ser vi Jarro, Piret och Mikk.

Foto: Bengt Brunberg
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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.

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 10.15
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

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

Julklapp från Tallink Silja Line
Med detta utskick av Medlemsbladet följer en gratis
biljett från Tallink Silja Line till medlemmarna i Hem
bygdsföreningen.

Biljetten berättigar till en kryssning, alternativt en 
enkel resa, från Stockholm till samtliga destinationer 
som Tallink Silja Line trafikerar. Biljetten är giltig fram 
till den 31 mars.
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Julklappstips

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

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

Guldstrand
Sven Danells ömsinta och humo-
ristiska berättelse om hans tid som 
ung präst i Estlands svenskbygder 
på 1930-talet. 250 sidor. Ill. Femte 
upplagan 2004. Pris 150:-

Beställ med e-post till order@rnhf.se eller Maja Granberg, tfn 070-798 38 69, 
e-post majagranbergs@hotmail.com
Kostnad för porto och emballage tillkommer.

Prästn e vargskall
Mats Ekmans (”Ätsve-Mats”) sam-
lade dikter med teckningar av El-
mar Blomberg. 181 sidor. Andra 
upplagan 2011.
Pris 150:-

”Ges nae...”
En bok med teckningar och text av 
Elna Lindbom. En trevlig bok att ge 
bort i julklapp. Texten till de teck-
nade bilderna är på dialekt men för 
den som inte förstår den estlands-
svenska dialekten finns en över-
sättning i slutet av boken.
Pris 130:-

”De sista estlands-
svenskarna”

Maria Carlsons film ”De sista est-
landssvenskarna” har visats ett 
flertal gånger på Sveriges Televi-
sion. Nu finns den att köpa som 
DVD.
I filmen, som är 40 minuter lång, 
medverkar Alfred Adelman, Ida 
Carlson f Tegelberg, Ingvald Dyr-
berg, Sylvia Dyrberg Talback, Jor-
ma Friberg, Alar Schönberg och 
Bertil Viberg.
Julextrapris 75 kr:-

En alldeles utmärkt julklapp att ge till släktingar och vänner!


