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svenska kulturarvet från Estland och Sverige, 
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Kära medlemmar!
Nu är det dags igen för vår tid-

ning. Tiden går snabbt trots att li-
vet egentligen har stannat av. Inga 
shoppingrundor, inga kalas, inga 
besök av barn och barnbarn. Nästan 
inga i alla fall. Det är en konstig, 
overklig tid vi lever i. Som ni för-
står så har det inte heller hänt något 
speciellt i vår förening sedan sist. 

Jo, kanske något i alla fall. Som 
ni kan läsa inne i tidningen så är ar-
betet med renovering av kors och 
stenar färdigt nu och vi har även 
tryckt upp två av informationstav-
lorna. 

Styrelsen har haft ett fysiskt 
möte i september, innan den nya vå-
gen av smitta nådde oss. Men nu när 
smittspridningen ökar igen så håller 
vi oss till digitala möten. Trots allt 
så är det en del som måste beslutas 
och rapporteras. 
Årsmöte 2021
Som läget är just nu tror jag inte 
att vi kan räkna med ett fysiskt års-
möte år 2021 heller. Vi kan hålla 
årsmötet på två sätt, antingen som 
detta år med ett digitalt svarsfor-
mulär eller via en videokonferens. 
Men det sistnämnda alternativet 
fordrar då en anmälan att delta. Vi 
återkommer i nästa nummer om 
detta. Men vi har beslutat att års-
mötet skall ske den 17 april på ett 
eller annat sätt.
Hemvändarveckan 2021
Det verkar som om Hemvändar-
veckan 2021 kommer att bli annor-
lunda beroende på hur smittläget 
ser ut till nästa sommar. Därför är 
det svårt att förbereda något, men 
om den kan bli av kommer förmod-
ligen endast strandfesten att finnas 
kvar av de traditionella inslagen. 
Men vi har ju Mickogården som vi 
kan använda. Vi kan ordna utom-
husaktiviteter där hela sommaren så 
på något sätt kan vi nog ändå fylla 
Hemvändarveckan.

Allt hänger på detta lilla, men 

ilskna, virus. Vi får helt enkelt av-
vakta och se!
Facebook
Av någon anledning så har jag som 
administratör inte kunnat komma 
in på föreningens Facebook-sida 
sedan i våras. Någon enstaka gång 
har det lyckats men just nu är det 
stopp igen. 

Det är anledningen till att sam-
ma bilder ligger kvar och inget 
händer eller händer med stora mel-
lanrum. Försök att komma i kontakt 
med Facebook har inte lyckats och 
hur man lyckas med det verkar ing-
en veta. På vårt sista styrelsemöte 
så diskuterades detta. Hur går vi 
vidare, är det bara min egen dator 
som trilskas eller är det ett system-
fel hos Facebook. Vad jag har kom-
mit underfund med är att min egen 
facebooksida också försvinner, men 
nu kan jag i alla fall återskapa den 
på Google men inte på Microsoft 
Edge. Kanske det beror på inkom-
patibilitet mellan webbläsaren och 
Facebook eller så är det min dator 
som inte klarar av kraven. Men ef-
ter styrelsemötet fick några med-
lemmar min inloggning och försök-
te logga in från sin dator men icke! 
Det fungerade inte. Så det enda att 
göra nu är kanske att skapa en helt 
ny sida. Men där finns det också 
problem. För att skapa en ny sida 
med samma namn antar jag inte går. 

Om du är duktig på det här med 
Facebook och kan hjälpa oss så hör 
gärna av dig till mig! Eller om du 
vet hur man kommer i kontakt med 
Facebook utan att logga in på sin 
fb-sida. Det är nämligen rådet jag 
får då jag ska felanmäla! 

Hur som helst! Om ni skrivit nå-
got på vår Facebooksida eller ställt 
en fråga och inte fått svar så vet ni 
nu varför. Jag kommer helt enkelt 
inte in där!
Julgåvor
Styrelsen höll ett digitalt möte den 
18 november och där beslutade vi 

att liksom tidigare år skänka en jul-
gåva till hjälpbehövande i Nuckö 
delkommun. Förra året gav vi var 
och en 120 euro och beroende på 
hur många som kommunen anser 
behöver stöd har vi 66 000 kronor 
att fördela på dessa personer. 

Estland har ju inte drabbats så 
hårt av corona som Sverige, och 
speciellt Läänema har varit ganska 
förskonat. Där har endast 58 perso-
ner smittats sedan i mars men man 
ser en liten ökning nu under hösten. 
Kanske det också betyder att det inte 
är så många som fått det betydligt 
sämre ställt. Vi får hoppas på det. 
Årets insamlingar
Insamlingar under 2021 kommer 
att vara dels till hjälpbehövande i 
Nuckö delkommun men också som 
förra året till Mickogården.

 Vi har beslutat att bygga om 
toalettutrymmet nästa år. Det skulle 
egentligen vara klart i år men av för-
klarliga skäl blev det inget av med 
det. Men vi hoppas verkligen att vi 
kan komma igång med detta under 
nästa år. Dels tar vi bort det stora 
badkaret, installerar en dusch, och 
byter toaletten till en mer anpassad 
toalett för oss äldre, lite högre och 
med hjälpande armstöd. Vi flyttar 
också ingången till toaletten från 
köket till rummet innanför hallen. 

Med det sagt så välkomnar vi 
lite bidrag från medlemmarna så vi 
kan förverkliga dessa planer.
Till sist
Jag vill önska er alla en god jul och 
ett gott nytt år. Jag är medveten om 
att vi alla kommer att få fira en liten 
annorlunda jul i år men jag hoppas 
att vi alla kan göra det bästa av den 
ändå. 

Håll ut!

God Jul
och ett

Gott Nytt År!
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Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö
Göte Brunberg

Vindkraftparken i Risti
I det förra numret av Medlemsbla-
det beskrevs att det statliga energi-
bolaget Eesti Energias dotterföretag  
Enefit Green hade lämnat in en an-
sökan till Lääne-Nigula kommun 
om att få anlägga en stor vindkraft-
park i kommunen. Den skulle om-
fatta upp till 30 stycken 290 meter 
höga torn, med placering i Risti, 
och bli Estlands största.

I kommunens översiktsplane-
ring finns inga platser anvisade för 
nya vindkraftparker. Med anled-
ning av detta påbörjade kommunen 
i september 2019 en specialplane-
ring, där man i en första etapp gör 
en utvärdering av om projektet över 
huvud taget är möjligt att genom-
föra.

Lääne-Nigulas kommundirektör 
Mikk Lõhmus och kommunfull-
mäktiges ordförande Neeme Suur 
anser att det under förberedelse-
arbetet har kommit upp så många 
frågetecken att man måste överväga 
att tillfälligt stoppa projektet, eller 
till och med avsluta det. Några av 
dem är:
• Innan man vet om försvarsmi-

nisteriets begränsningar när det 
gäller maximal höjd på bygg-
nader är det ingen mening med 
fortsatta undersökningar;

• Enefit Green har angett den 
maximala höjden på tornen men 
inte meddelat om tornen kan gö-
ras lägre;

• Lokaliseringen av transforma-

torstationer och elledningar är 
inte känd;

• Det är inte känt hur, och på vil-
ket sätt, som lokalbefolkningen 
får någon nytta av projektet;

• Att göra en specialplanering för 
Estlands största vindkraftpark 
borde vara en riksangelägenhet 
och inte läggas på en lokalför-
valtning.

Beslut om att stoppa eller avbryta 
förberedelsearbetet kommer att fat-
tas vid nästa kommunfullmäktig-
möte den 17 december.
Nytt område för torvbrytning
Torvföretaget Kekkilä har i mer än 
tio år ansökt om att få starta torv-
brytning på ett nytt, 130 hektar stort 
område, i nära anslutning till det 
nuvarande området i Niibi. Miljö-
departementet har nu gett tillstånd 
till detta om Lääne-Nigula kommun 
inte har några invändningar.

Som rapporterades i Medlems-
bladet för ett par år sedan hävdade 
de boende i byn Salajõe att spillvat-
ten från torvföretagets nuvarande 
brytning hade försämrat vattnet i 
deras brunnar. Lääne-Nigula kom-
mun ställde sig på deras sida genom 
att vägra tillstånd för brytning på 
det nya området. Man kom till en 
förlikning, där kommunen skulle ge  
tillstånd till brytning mot att Kek-
kilä åtog sig att anlägga ett antal 
dricksvattenbrunnar.

Mer i detalj gäller följande: 
Inom ett år efter det att tillstånd har 
getts skall en provbrunn anläggas 

och inom 30 månader resterande 
brunnar. Antalet och placeringen 
skall överenskommas senare. Torv-
brytningen får inte påbörjas innan 
alla brunnar är anlagda.
Utmärkelse till Laine Belovas
Nuckö gymnasiums rektor Laine 
Belovas fick vid årets lärargala 
”Estland lär och tackar” i Tallinn 
ta emot en utmärkelse för sitt livs-
långa utbildningsarbete. Förutom 
äran innebar det att hon belönades 
med 64 000 euro.

Belovas kom 1977 till vad som 
då hette Birkas 8-klassiga skola 
som förstaårsklasslärare och blev 
10 år senare skolans rektor. År 1990  
startades Nuckö gymnasium, som 
Belovas nu har lett i 30 år. På frå-
gan om hur hon kom på tanken att 
starta gymnasiet svarade hon ”Vad 
skulle jag göra här ute på landet an-
nat än att starta en skola?” Hon till-
lade att det inte bara var ett skämt, 
för att som ung rektor kände hon 
att livet började kännas enformigt. 
Eftersom det i skolan fanns en sam-
ling ”vakna” lärare funderade hon 
på hur hon skulle kunna utveckla 
skolan och kom fram till gymnasiet 
som en lösning.

Eftersom Nuckö före andra 
världskriget var ett estlandssvenskt 
område var det för henne klart att 
gymnasiet skulle vörda områdets 
historiska rötter. Därför blev Nuckö 
gymnasium en skola där man i un-
dervisningen fördjupar sig i svens-
ka språket och nordisk kultur.

Kekkiläs torvfabrik i Niibi.                                  Foton: Lääne Elu Laine Belovas (sittande) utmärkelse firas i Nuckö.
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Lördagen den 17 oktober invigdes 
den svenska delen av Aibotapeten 
nummer två på Eskilstuna stads-
bibliotek. Det var enbart inbjudna 
gäster men det blev en festlig till-
ställning ändå. Tapeten är inte helt 
färdig men visades upp ändå. Det 
var inte mycket som inte var sytt 
och det är verkligen en vacker ta-
pet! Mycket professionellt broderat 
och den berättar om just brodöser-
nas egna upplevelser av flykten och 
den första tiden i Sverige. 

Under veckan som följde på in-
vigningen fanns två personer där 
hela tiden som kunde svara på be-
sökarnas frågor. Det var ett stort in-
tresse och många som ställde frågor 
om estlandssvenskarna. En lyckad 
utställningsvecka!

I Hapsal sitter Torsdagstanterna 
och broderar sin historia om tiden 
efter 1944 och framåt. Vad hände 
dem som blev kvar i Estland och 
hur var livet för dem. Båda tapeter-
na kommer att finnas på Aibolands 
museum när de är klara och förmod-
ligen kommer en större invigning 
när läget i världen är stabilt igen.

Invigning av Aibotapeten
Ingegerd Lindström

Kulturbrodöserna i Sverige, från vänster Maria Gilbert, Merike Wulf, Linnéa 
Granberg Sönnert, Lise-Lott Grenfeldt, Gunvor Strömbom, Liliane Bruce 
och Birgitta Grenfeldt.

Här förbereds för flykten med en liten båt. Många flydde i små båtar över Östersjön och en del kunde komma till 
Sverige med båten Juhan. Foto: Ingegerd Lindström

Årsmöte 2021
Härmed kallas du till årsmöte lördagen den 17 april 2021.

Beroende på hur smittläget ser ut i april kommer vi att meddela i 
marsnumret på vilket sätt vi kommer att genomföra årsmötet.

Förmodligen blir det digitalt på ett eller annat sätt. Men som 
sagt, mer information kommer i marsnumret av Medlemsbladet!
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Coronaläget
Antalet coronasmittade i Estland 
tog fart i oktober och antalet fall var 
i mitten av november drygt 200 per 
dag med 84 sjukhuspatienter varav 
fem i respirator den 15 november.

Regeringen försöker undvika så 
kallad total nedstängning, snarare 
satsar man på punktvisa insatser. 
Budskapet är ständig handtvätt, 
2 + 2, det vill säga max två per-
soner i grupp med två meters av-
stånd, skyddsmask och uppmaning 
att stanna hemma vid minsta sjuk-
domssymptom. Vid resa till Estland 
gäller 14 dagars karantän om man 
inte testar sig och 10 dagar om man 
testar sig vid ankomst och åter en 
vecka senare. Genom appen hoia.
ee kan man kontrollera eventuellt 
smittade i sin omgivning. 

Politisk turbulens
Estlands koalitionsregering bestå-
ende av Centerpartiet, det höger-
extrema EKRE och konservativa 
IRL befinner sig i ständig kris. I 
oktober uppmanade inrikesminister 
Mart Helme, EKRE,  i en intervju i 
Deutsche Welle alla homosexuella 
att flytta till Sverige. Knappt hade 
turbulensen lagt sig förrän Mart 
och sonen Martin, finansminister, 
starkt kritiserade presidentvalet i 
USA. Man gjorde gällande omfat-
tande valfusk och stämplade Biden 
som en korrumperad politiker och 
slusk. Mart Helme avgick och pre-
miärminister Jüri Ratas, Centerpar-
tiet bedyrade att USA är och förblir 
landets viktigaste allierade samt 
att NATO- och EU-samarbetet ut-
gör grundstenen i landets politik. 
EKRE har under senare tid fått mer 
och mer beröm i rysk press. Partiet 
har inte gett sitt stöd till opposi-
tionen i Belarus, därutöver smuts-
kastar man ukrainska arbetare som 
kommer till Estland. På detta sätt 
försöker EKRE vinna ryska väljare 
vid de kommande kommunalva-
len våren 2021. Oppositionen gör 

gällande att Estlands goda rykte 
har kommit till ordentlig skada på 
grund av EKREs ståndpunkter och 
uttalanden.

Estland välmående
Enligt Internationella Valutafonden 
IMF hamnar Estland på plats 33 
bland världens länder i fråga om 
välstånd, upp från plats 39 år 2019. 
För innevarande år räknas BNP 
sjunka med 5,2 procent, att jämfö-
ras med 8,6 procent för Eurolän-
derna totalt. Nedgången har drabbat 
besöksnäringen hårdast. För 2021 
räknar IMF med 4,5 procent  till-
växt, 0,2 procent inflation och 7,8 
procent arbetslöshet.

Lägenhetspriserna stiger
Coronan till trots ökar försäljningen 
av lägenheter. Snittpriset per m2 för 
Estland ligger på 1 490 euro, en 
ökning med 5 procent från 2019. 
Skillnaderna regionvis är dock be-
tydande. I Harju län är motsvarande 
siffra 1 948 euro/m2, en uppgång 
med 8 procent i jämförelse med 
2019. I Tallinn är priserna än högre. 
I vissa avfolkningsbygder kan man 
komma undan med cirka 150 euro/
m2! 

Musikframgångar
Enligt BBC Music Magazine hör 
Estlands Filharmoniska Kammar-
kör till de tio bästa i världen. Kören 
grundades 1981 av dirigenten Tõnu 
Kaljuste. Kören har en bred reper-
toar men är speciellt känd för sina 
tolkningar av Arvo Pärt, Veljo Tor-
mis, Erkki-Sven Tüür, Tõnu Kõrvist 
med flera. Man ger 60-70 konserter 
per år, varav ett flertal utomlands.
Fängelse omvandlas
Det ökända före detta Patareifäng-
elset skall omvandlas till museum, 
kulturcentrum och allaktivitetshus. 
Nyligen genomfördes en arkitekt-
tävling som innebär en grundlig 
renovering och modernisering av 
anläggningen, som under senare år 
delvis varit öppen för allmänheten 

som kunnat bekanta sig med kom-
munismens fasor. Renoveringsarbe-
tena beräknas vara klara 2026.
Kulinariska Tallinn
Världens kanske främsta internatio-
nella kocktävling gick av stapeln i 
Tallinn i oktober med en kvalifika-
tionsomgång till VM 2021. Detta 
var ett gott bevis på estniska kock-
ars framgångar under senare år. 
Bland tio deltagarländer hamnade 
Estland på sjunde plats och man 
kvalificerade sig därmed  till VM. 
Norge vann i Tallinn

Antalet statslösa minskar
75 000 personer, huvudsakligen 
ryssar är statslösa i Estland. Det är 
en minskning med 38 000 de senas-
te tio åren. Varje person i Estland 
kan välja medborgarskap, som inte 
har getts automatiskt vid födseln. 
För estniskt medborgarskap krävs 
kunskaper i estniska vilket inte kan 
påtvingas någon. 

Ensemblen Laine 60 år
Vokalensemblen Laine har fyllt 60. 
Det var för hela Sovjetunionen en 
unik sånggrupp bestående av sju 
kvinnor. Man sjöng på ett väster-
ländskt sätt och var först med att 
röra sig på scen. De uppmärksam-
mades även internationellt och fick 
ofta representera Sovjet runt om i 
världen. Under årens lopp har sam-
mansättningen ändrats men Laine 
finns kvar.

Tartu Universitet i världstopp
Brittiska Times Higher Education 
(THE) placerar Tartu Universitet i 
kategorin 250-300 bland världens 
främsta. Bäst är Oxford, Stanford 
och Harvard. Tallinns Tekniska 
Högskola, Taltech, hamnar i kate-
gorin 801-1000, Lund i kategorin 
91-100 och Uppsala 101-125, Riga 
universitet  601-800 och Vilnius 
universitet 801-1000. I jämförel-
sen tittar man på undervisning och 
forskning, de två värdena samman-
vägs och ger slutresultatet.

Nyheter från Estland
Toomas Käbin
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Sedan ett par år tillbaka arbetar vi 
inom föreningen med att ta fram 
informationstavlor som skall be-
rätta om hur byarna i nuvarande 
Nuckö delkommun såg ut före an-
dra världskrigets utbrott. Vi vill för-
säkra oss om att minnet och medve-
tenheten om att det bodde svenskar 
i området sedan tidigt 12–1300-tal 
bevaras. Det visade sig bli ett stort 
projekt. Från början var tanken att 
varje by skulle få sin egen tavla, 
men snart kom vi underfund med att 
detta skulle resultera i alltför många 
tavlor och alltför stora kostnader så 
vi beslöt att ta fram fem tavlor med 
flera byar på varje. I slutändan blev 
det sex tavlor men det var ändå en 
bättre lösning.

Vi bildade en arbetsgrupp för att 
ta fram material och kartor till tav-
lorna och tog upp arbetet igen. De 
tavlor som vi nu tagit fram är snart 
klara att sättas upp, men projektet 
tappade fart då pandemin bröt ut 
och vi inte längre kunde åka över till 
Estland. Nu ser vi emellertid ljusare 
på framtiden och har kommit igång 
med arbetet mer aktivt. Tavlorna 
kommer att tillverkas i ett väderbe-
ständigt material så att de klarar alla 
sorters väder. Vi har fått bidrag från 
Estlandssvenskarnas Kulturförvalt-
ning med 1000 euro och det täcker 
trycket av två tavlor. Dessa två är 
nu klara och finns i Torshälla. Res-
terande tavlor skall tryckas i början 
av nästa år så att alla sex kan trans-
porteras samtidigt till Estland. Om 
pandemin avtar till nästa sommar 
räknar vi med att kunna sätta upp 
dem då. 

Donation
Vi fick för några år sedan en dona-
tion från Inga Ekman. Hon ville att 
dessa pengar skulle gå till något 
projekt i Rickul/Nuckö-området. 
Efter flera diskussioner med henne 
kom vi överens om att just informa-
tionstavlor om svenskbygden var 
ett bra sätt att använda pengarna på. 

Tyvärr fick hon inte uppleva fär-
digställandet av tavlorna innan hon 
avled, men jag tror nog hon hade 
blivit nöjd med att informationen 
om estlandssvenskarna och deras 
bosättningar i området kommer all-
mänheten till del.

Tavlorna har text på tre språk, 
estniska, svenska och engelska. 
Kommunen positiv
Vi har nu också presenterat vårt pro-
jekt för Nuckö delkommuns direk-
tör Aivo Hirmo och fått ett mycket 
positivt svar. Vi är mycket glada för 
att det blev en positiv respons på 

vårt projekt och ser fram emot att 
sätta upp tavlorna kommande som-
mar. 

Svaret från delkommunen var så 
positivt att de vill att vi hjälper dem 
med att göra en informationstavla 
till varje by! Vi har svarat att vi kan 
hjälpa till med det och det arbetet är 
på gång. Förhoppningsvis kan dessa 
tavlor sättas upp nästa sommar ock-
så och vi får då en heltäckande in-
formation om Nuckö delkommuns 
historia där estlandssvenskarna spe-
lade en stor roll. 

Informationstavlor i Nuckö delkommun
Ingegerd Lindström

Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel överlåtelse, 

arvsärende, bygge, försäljning eller köp av fastigheter.
Ordnar högstbjudande på skogs- och åkermark.

Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg

katrin@jussuecanum.ee
+372 55 24842

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

Så här ser de sex informationstavlorna som föreningen har tagit fram ut. 
De ska placeras ut på olika platser i Nuckö delkommun.
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Som vi tidigare berättat om så har 
vi beställt en renovering av stenar 
och kors på Rosleps kapellkyrko-
gård. Den delen av kyrkogården 
där de flesta estlandssvenskar är be-
gravda är kulturminnesmärkt och vi 
får alltså inte göra något åt trasiga 
kors eller trasiga stenar. Därför har 
vi nu beställt denna genomgång av 
vad som behöver göras av en firma 
från Dagö, som är godkänd för att 
göra just denna typ av restaurering 
av kors och stenar av Kulturskydds 
myndigheten (Muinsuskaitseamet). 
De påbörjade arbetet i augusti och 
nu har vi fått meddelande om att 
det är klart. Prislappen blev ganska 
stor, men tack vare pengar från Eva 
Heymans fond klarade vi av detta 
också. Vi resonerar så, att om vi 
inte gör arbetet nu, och på så sätt 
bevarar denna del av kyrkogården, 
så kanske det aldrig blir gjort och 
den förfaller. 

Firman som gjort arbetet skri-
ver att det finns ingen kyrkogård i 
Estland idag som är så vacker som 
Rosleps kapells nu! Roligt att höra. 
Stenkorsen som var i dåligt skick är 
blästrade och järnkorsen uträtade 
och målade. Vi hoppas givetvis att 
även ni blir nöjda!

Renovering av kors och stenar
Ingegerd Lindström

Nyrenoverade kors och stenar. Foto: Aigor Soika

Aibolands museum 2020-2021
Program:

8-18 december Julby och tomteverkstad på Aibolands 
 museum (föranmälan). 
6 februari kl.12-14 Familjens vinterdag på Aibolands  
 museum. Kafé. 
8 maj kl. 12 Fiskdagen – böckling. 
15 maj kl. 18-23 Museinatt på Aibolands museum. 
5 juni kl. 11-15 Gamla hamnens marknad, rökt fisk –  
 näbbgädda vid Aibolands museum. 
7 augusti Havets dagar. Nuckö delkommun och  
 Aibolands museums gemensamma  
 projekt. 
13 augusti Fest för sång- och dansfestens del- 
 tagare. Kvällsmat. Talharpmusik. Kafé på  
 Aibolands museum.
14 augusti Estlandssvenskarnas fjärde sång- och 
 dansfest i Biskopsborgen i Hapsal.
För eventuella ändringar i programmet, se hemsidan: 
www.aiboland.ee eller www.facebook.com/aiboland.ee

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

Info: tfn: +372 47 37 165 www.aiboland.ee 

ÖPPET: 1 maj-31 augusti, tisdag-lördag kl 10-18. 

1 september-30 april: tisdag-lördag kl 11-16.                                                

 Söndag-måndag STÄNGT.
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Valberedningen
informerar:

Dags att nominera kandi-
dater till nästa års styrelse. 

Framför allt är vi i stort behov 
av en ny kassör. Nominering-
arna görs enklast per mejl till

ygstedt@hotmail.com

Gott Nytt 2021 önskar
Lennart Ygstedt
sammankallande
i valberedningen
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Emigrationen från Rickul/Nucköområdet till Sverige under 
åren 1860-1939

Göte Brunberg

Sammanfattning
De bondelagar som stiftades i Est-
land under 1850-talet gjorde det 
möjligt för landsbygdsbefolkningen 
att flytta från godsen. Detta utnytt-
jade många svenskar, främst från 
de två stora bosättningsområdena 
Ormsö och Rickul/Nuckö, till att 
flytta till städerna. En del såg också 
en möjlighet att skapa sig en bättre 
framtid genom att emigrera till Sve-
rige. Detta gjordes under 1800-ta-
lets senare hälft främst från Ormsö 
medan det under denna period en-
dast fanns ett fåtal emigranter från 
Rickul/Nuckö. Från sekelskiftet 
ökade ändå antalet, främst av unga 
kvinnor som tog anställning som 
hembiträden i Sverige. Antalet var 
dock ganska litet, ett fyrtiotal, fram 
till 1930-talet, då mer än 220 per-
soner flyttar. De flesta av dem flyt-
tar under 1939, speciellt under årets 
sista månader.

Totalt emigrerade under åren 
1860-1939 något över 360 personer.
Lagar och regler för invand-
ring till Sverige
Från 1860-talet gällde i Sverige att 
invandringen var fri men om in-
vandraren inte klarade att försörja 
sig så kunde personen utvisas. Från 
1917 krävdes dock både pass och 
visum för inresa.

Enligt Utlänningslagen 1927 
måste man ha uppehållstillstånd för 
att få vistas mer än tre månader i 
Sverige. Det utfärdades av Social-

styrelsen, från 1938 av dess nyinrät-
tade Utlänningsbyrå. För att erhålla 
uppehållstillstånd krävdes i regel att 
man hade fått arbetstillstånd.

För varje till Sverige invandrad 
utlänning fördes uppgifter om per-
sonens vistelse i landet in på regis-
terkort. Bilden nedan visar en del 
av registerkortet för min mor Aline 
Hamberg, som 1932 började arbeta 
som hembiträde på en gård i Söder-
bärke i Dalarna. Hon anlände i april 
och fick genom UD-beslut samma 
månad uppehålls- och arbetstill-
stånd fram till i november samma 
år. För varje år måste hon sedan an-
söka om förlängning av tillstånden.  
År 1937 reste hon tillbaka till Est-
land för att gifta sig.

För att få lämna Estland krävdes 
på 1930-talet att man hade utrese-
tillstånd och utrikespass. Om man 
inte hade fyllt 18 år måste man ha  
ett intyg från föräldrarna.

När man hade anlänt till bo-
sättningsorten i Sverige skulle 
man folkbokföra sig där. Eftersom 
Svenska kyrkan var folkbokfö-
ringsmyndighet var det på pastors-
expeditionen i församlingen som 
man skulle anmäla sin ankomst. Of-
tast hade man med sig ett så kallat 
flyttningsbetyg från församlingen i 
Estland. Det var inte obligatoriskt 
men gjorde att man automatiskt 
blev medlem i Svenska kyrkan.

Det är folkbokföringsdatumet  
som jag i det följande räknar som 

ankomstdatum till Sverige. Att ob-
servera är att det avsevärt kan avvi-
ka från det datum när personen satte 
sin fot på svensk mark, men det är 
i de flesta fall det enda tillgängliga.
Hur hitta emigranterna?
För denna artikel har jag i tillgäng-
liga källor försökt spåra samtliga 
personer som har emigrerat till 
Sverige från 1860 till 1939, som 
var det sista året då man kunde resa 
fritt från Estland. Från juni 1940, 
då Estland i praktiken förlorade sin 
självständighet, var det omöjligt att 
lämna  landet men troligen hade 
restriktioner som försvårade eller 
förhindrade utresa införts redan ti-
digare under året.

För att personer skall räknas 
som emigranter under denna period 
skall de uppfylla följande kriterier:
• De finns i släktdatabasen för 

Nuckö socken som födda och/
eller boende i Rickul/Nuckö;

• De finns som avlidna i Sveriges 
dödbok 1860-2017; 

• De finns inte med i Kommittén 
för Estlands svenskars förteck-
ning över personer som kom till 
Sverige under kriget med flykt-
båtar och organiserade överflytt-
ningar (som i redigerad form 
finns i boken ”Estlandssvenskar-
nas flykt över Östersjön”).

Antalet har kompletterats med nu 
levande och de personer som anlän-
de till Sverige men flyttade vidare 
och avled i andra länder.

Exempel på registerkort för utlänningar. Fortsättning nästa sida
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Diagram 1. Antalet utflyttade under åren 1860-1939.

För varje person har jag sedan, 
genom att söka i svenska kyrkböck-
er med tjänsten ArkivDigital, letat 
efter var och när man först folkbok-
förde sig i Sverige. Det har lyckats 
för de allra flesta.

Resultatet är översiktligt föl-
jande: Antalet emigranter var 363,  
varav 155 män och 208 kvinnor. Av 
dem kom 316 personer, 136 män 
och 180 kvinnor, från Rickuls kom-
mun, och 47 personer, 19 män och 
28 kvinnor, från Nuckö kommun.

Diagram 1 visar antalet utvand-
rade per decennium. Det är ganska 
lågt fram till 1930-talet, då det ökar 
kraftigt. Framför allt är det den näs-
tan flyktartade utvandringen från 
Rickul under oktober-december 
1939 som bidrar till detta.

Av orsaker som jag förklarar se-
nare har jag även räknat dem som 
folkbokförde sig 1940-44 som ut-
vandrade 1939.
Utvandringen åren 1860-1899
Jag har endast lyckats finna två per-
soner som har utvandrat under den-
na period. Det skulle kunna bero på 
att Sveriges dödbok inte är heltäck-
ande, men det motsägs av att där 
finns ett stort antal personer som har 
anlänt från Ormsö under perioden.

I boken över inflyttade till Fårö 
församling 1864 finns Gustav La-
ving från Österby Tomas. Han upp-
ger sig komma från ”Livland”, ett 

dåtida samlingsbegrepp för de rys-
ka östersjöguvernementen. 

Det dröjer sedan ända fram till 
1895, då Jakob Blees från Höbring 
Blees flyttar till Uppsala som ”stu-
derande”. Han blir senare en känd 
estlandssvensk kulturperson och 
författare som publicerar ett antal 
böcker om hembygden.
Åren 1900-1909
Under decenniet anländer nio per-
soner. De tillhör samma familj, Jo-
han Matsmans från Enby Smeens. 
Johan anländer 1907 till Enskede 
församling i Stockholm och hans 
hustru Lena och sju barn anländer 
året därpå.

Familjen flyttar senare till Gus-
tavsberg, där Johan börjar arbeta på 
porslinsfabriken.
Åren 1910-1919
Under decenniet anländer 20 perso-
ner. Elva av dem tillhör två famil-
jer: Anders Westerman från Hosby 
flyttar 1911 med hustrun Mina till 
Brännkyrka i Stockholm (dottern 
Elise Rosalie anländer 1917) och 
Kristian Ribohn från Enby Klås 
Mats med hustrun Maria och sex 
barn flyttar 1912 till Gustavsberg 
(Kristian var bror till den redan an-
lända Lena Matsman).
Åren 1920-1929
Under decenniet anländer endast tio 
personer, två män och åtta kvinnor.

Åren 1930-1939
Under åren 1930-1938 är det en 
majoritet av kvinnor som flyttar till 
Sverige, 96 jämfört med 20 män. 
Inga familjer flyttar under dessa år.

Vi kommer nu med året 1939 
fram till slutfasen i emigrationen. 
Då finns ett problem, nämligen att 
126 personer har folkbokfört sig un-
der åren 1940-1944. Kan de verkli-
gen ha satt sin fot på svensk mark 
under dessa år? Svaret är nej. De 
har, med något undantag, anlänt se-
nast 1939 och har bara dröjt med att 
folkbokföra sig. Denna förklaring 
stöds av en förteckning som visar att 
de flesta av dem som folkbokförde 
sig under dessa år i verkligheten an-
lände senast 1939. Förteckningen är 
ett tillägg till den tidigare nämnda 
Kommittéförteckningen över dem 
som anlände under kriget.

Jag har därför flyttat dessa 126 
personer till att ha anlänt under 
1939, i tillägg till dem som folkbok-
förde sig det året. Det ger totalt för 
det året 208 anlända, 115 män och 
93 kvinnor.

Diagram 2 visar den årsvisa 
(korrigerade) fördelningen av dem 
som anlände under 1930-talet. Det 
totala antalet är 322, varav 134 män 
och 188 kvinnor. Rickul dominerar 
helt som hemkommun med 300 an-
lända, jämfört med endast 22 från 
Nuckö.
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”Flyktåret” 1939
Diagram 3 visar fördelningen per 
månad för de 109 personer som en-
ligt Kommitténs tilläggsförteckning 
anlände under 1939. Man kan anta 
att den, trots att den inte omfattar 
samtliga anlända det året, rätt väl 
visar hur utvandringen utvecklade 
sig tidsmässigt.

Man ser att det per månad är 
ganska få anlända fram till och med 
september. Under årets tre sista må-
nader sker en kraftig ökning. Då 
anländer totalt 71 personer, vilket 
motsvarar 65 procent av antalet an-
lända det året.

Karakteristiskt för 1939 är att 
majoriteten av de anlända kommer i 
19 familjer (med och utan barn) och 
inte som tidigare mest som enskilda 
personer.

Det är också det året en kraftig 
snedfördelning vad avser de anlän-
das hembyar. Av de 208 anlända 
kom inte mindre än 133 från de fyra 
mest nordliga byarna i Rickul: 67 
från Roslep, 31 från Spithamn, 20 
från Ölbäck och 15 från Bergsby.

Från Roslep utvandrade under 
hela 1930-talet 92 personer. Som 
jämförelse kan nämnas att byns 
befolkning vid folkräkningen 1934 
var 319 personer.

Utvandringstoppen under årets 
sista månader kan nog till stor del 
förklaras av det oroliga läget i om-
världen och i Estland. Andra världs-

kriget hade brutit ut den 1 septem-
ber och Estlands regering tvingades 
den 28 september att skriva på en 
”ömsesidig biståndspakt” med 
Sovjetunionen. I pakten ingick att 
Sovjetunionen skulle få tillgång till 
öarna Nargö, Stora och Lilla Rågö 
och Odensholm samt några platser 
på fastlandet för att där etablera mi-
litärbaser. Veckorna därefter tvinga-
des Estland att överlämna många 
fler platser i landet till att stationera 
sovjetiska militärstyrkor.

Det är därför förklarligt att 
många svenskar under årets sista 
månader beslutade sig för att lämna 
Estland för en säkrare framtid i Sve-
rige. Vad som är mer svårförklarligt 
är att det i stort sett endast var rick-
ulbor som gjorde slag i saken – och 
då främst från byarna längst i norr. 
Blev det en ”följa John”-våg där?

Hur kommer det sig att utvand-
ringen gick ned under december 
och upphörde helt från årsskiftet? 

Estland var ju formellt fortfarande 
en fri nation ända fram till det lan-
det införlivades i Sovjetunionen i 
augusti 1940. Försvårade eller för-
bjöd man utresa från Estland (enligt 
en uppgift krävdes tillstånd från 
hemkommunen) eller var förkla-
ringen helt enkelt att den hårda vin-
tern 1939/40 gjorde att passagerar-
trafiken på linjen Reval-Stockholm 
låg nere?
De som inte kom iväg
Av församlingsboken för Rosleps 
kapellförsamling framgår att det, i 
tillägg till dem som anlände till Sve-
rige, även fanns fler som hade tänkt 
utvandra. Där har nämligen tagits ut 
flyttningsbetyg för 58 personer som 
inte blev använda. Samtliga kom 
sedan över till Sverige med flykt-
båtar eller organiserade transporter, 
med undantag av fyra män som blev 
mobiliserade till Röda armén i juli 
1941. Tre av dem kom inte tillbaka.

Diagram 2. Antalet utflyttade under 1930-talet.

Diagram 3. Antalet anlända 1939 enligt Kommitténs tilläggsförteckning.
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I februari 1935 togs svenska pri-
vatskolan i byn Aklop i Vippal i 

bruk för sitt ändamål. Martha Gott-
kampf var skollärare och en bety-
delsefull sådan. Många estlands-
svenskar har undervisats av henne. 
Året var 1930 när hon blev lärare i 
Vippal. Hon hade inte tänkt stanna 
länge, men då hon såg hur svensk-
arna behandlades blev hon ilsken 
och fortsatte, berättar hon i en till-
bakablick. Martha Gottkampf fort-
satte som lärare tills hon och hennes 
familj blev bortförda till Sibirien 
1941. 1946 kom hon tillbaka och 
arbetade i Vippals folkskola som 
lärarinna i ryska språket och senare 
som rektor fram till 1955.

 I Kustbon februari 1960 skildrar 
läraren i skolan, Martha Gottkampf, 
denna oftast bortglömda bygd. (Be-
rättelsen är lite förkortad).

”Under 1800-talets senare hälft 
hade svenskarna i Kors socken, 

särskilt vippalsvenskarna, det sämre 
ställt än stamfränderna i Rickul, på 
Ormsö och andra svenskorter i Est-
land. Prästerna i Kors blandspråki-
ga församling voro vanligen av tysk 
nationalitet. Några av dem ville be-
klagligt nog icke mera upprätthålla 
den vackra traditionen att lära sig 
svenska för att kunna hålla svensk 
gudstjänst, och i fortsättningen 
predikades det endast på estniska i 
Kors kyrka. Skolan hade följt kyr-
kans exempel – även den hade så 
småningom blivit helt estnisk. Det 
svenska språket hade förklingat i 
kyrka och skola! Estniseringen fort-
gick i rask tempo. Hur skulle det gå 
med svenskheten i Vippal.

Enligt Estniska Republikens 
agrarreform förstatligades alla stör-
re lantegendomar i landet. Även 
baron von Rosens familj måste år 
1920 flytta från Vippal herrgård. År 
1921 flyttade kommunens estniska 
folkskola in i de höga salarna på 
herrgården.

År 1922 öppnades vid folksko-

lan en svensk parallellklass. Äntli-
gen, efter flera decenniers tystnad, 
klingade det svenska språket återi-
gen i ett klassrum i Vippal! Men 
detta klassrum var skumt och fuk-
tigt och inventarierna uråldriga. På 
skolgården slogs pojkarna – ”mull-
vadarna” från estniska skolan och 
”strömmingarna” från svenska 
klassen – ideligen. Flera gånger när 
elevantalet i svenska klassen höll på 
att sjunka under 15, blev det fråga 
om klassens vara eller icke vara.

Vippalsvenskarna hade länge 
gått och drömt om eget skol-

hus. Men vem skulle bygga det?
Det gamla skolhuset vid stora 

landsvägen, som efter skolans för-
flyttning till herrgården använts 
som fattighus, behövde nödvändigt 
renoveras, ty byggnadens halmtak 
befanns vara i bedrövligt skick. För 
att slippa alla utgifter beslöt kom-
munalrådet att sälja huset. En god 
svensk i bygden fick en vacker dag 
en fin idé; tänk om vi svenskar skul-
le köpa det gamla skolhuset, riva 
det och på en annan plats i svensk-
bygden bygga upp det till ett eget 
svenskt skolhus! I svenskbygden 
hände märkliga ting. Bonden Johan  

Benström från Aklop skänkte en 
tomt till skolan, många andra bön-
der förklarade sig villiga att skänka 
stockar ur sin skog. Svenskbygdens 
folk hade vaknat – alla lovade att 
hjälpa till med det planerade skol-
husbygget. Lyckligt vis hade vippal-
svenskarna sin egen organisation 
– Svenska Odlingens Vänners lo-
kalavdelning i Vippal. Efter många 
diskussioner i ärendet beslöt lo-
kalavdelningen att köpa det gamla 
skolhuset och år 1933 verkställdes 
köpet. Huset kostade omkring 200 
estniska kronor.

Tiotals arbetsvilliga män och 
kvinnor hjälptes åt att riva huset. 
I ett par veckors tid hördes mun-
tert tal och glada skratt på platsen. 
Stockar, sten och tegel forslades 
med häst och släde de sex kilome-
trarna till skolhustomten i Aklop. 

Början var gjord, en god början. 
Nu gällde det att samla pengar 

till bygget. Lokalavdelningen an-
ordnade fester med lotteri, teaftnar 
med mera. Och tänk man lyckades 
till att börja med få ihop en summa 
på 65 estniska kronor! Större var 
inte kassan när det startades med 
skolhusbygget år 1933. Men man 

Svenska skolan i Aklop 85 år
Elna Siimberg

Skollärare Martha Gottkampf tillsammans med sina elever.
Foto: SOV:s arkiv
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hoppades få hjälp från SOV:s sty-
relse i Reval och från vänner i Sve-
rige.

Ritningarna till skolhuset som 
utförts av den finlandssvenske ar-
kitekten Walter Gottkampf var för 
länge sedan färdiga. Agronom Wil-
liam Gottkampf och undertecknad 
åtogo sig att leda arbetet vid skol-
husbygget.

Lokalavdelningen anlitade någ-
ra kunniga timmermän från Neve, 
som under sommaren 1933 timrade 
upp skolhuset och på senhösten 
samma år kunde man fira taklagsöl. 
Man hade fått hjälp från Sverige, 
men hjälpen räckte tyvärr nätt och 
jämnt till lön åt timmermännen.

Skolhuset mätte 25 m i längd, 
8 m i bredd, 3,5 m i höjd, och 

hade således en golvyta på 200 m². 
Det behövdes nya, större fönster, 
nya dörrar, golv- och takbräder, ka-
kel och tegel och mycket, mycket 
annat till huset. Byrådirektör Nils 
Källström i Stockholm förstod vad 
saken gällde och åtog sig att sam-
la pengar till skolhusbygget. Tack 
vare honom och kyrkoherden Sven 
Danell, som även samlat pengar för 
ändamålet, kunde lokalavdelningen 
anskaffa allt nödvändigt material 
och bygga vidare. Situationen, som 
länge varit kritisk, ljusnade mer och 
mer tack vare goda, hjälpsamma 
vänners bistånd. Det arbetades med 
liv och lust och efter ett års gemen-
samma ansträngningar stod skolhu-
set inflyttningsklart.

Så kom äntligen den stora, efter-
längtade dagen. Mitt i vintern, i fe-
bruari 1935, flyttade ”svenska klas-
sen” från herrgårdsskolan till det 
nya skolhuset i Aklop. Skolrummen 
var rymliga och ljusa och vad det 
doftade skönt av kåda i alla rum!

Ingen skall dock tro att allt arbe-
te med bygget varit lätt och kunnat 
fortgå utan störningar. Nej, arbets-
ledningen hade många och svåra 
bekymmer. Det fanns nämligen in-
flytelserika, illvilliga människor i 
kommunen som med oblida ögon 
åsåg svenskarnas skolhusbygge. De 

gjorde allt för att hindra arbetet. På 
grund av deras klagomål hos myn-
digheterna stoppades arbetet ett 
par gånger av polisen. Men svens-
ke folksekreteraren vid Estlands 
bildningsministerium Nils Blees 
lyckades ställa allt tillrätta och ar-
betet kunde fortsätta. Även sedan 
”svenska klassen” för länge sedan 
flyttat till sitt nya skolhus försökte 
de en sista gång att skada svensk-
arna. När estniske folkskoleinspek-
tören sålunda år 1936 för första 
gången kom till skolan i Aklop på 
inspektion synade han mycket noga 
alla skolrum. Säkert hade han fått i 
uppdrag att finna skäl till att förbju-
da hålla skola i ett så ”bristfälligt” 
byggt hus. Men inspektören var för-
tjust i de nya lokalerna, allt befanns 
vara i bästa skick.

Den 16 juni samma år invigdes 
skolhuset av kyrkoherde Sven 

Danell. Det var den andra märkliga 
dagen i bygdens historia samma år, 
alltså 1935. Det kom folk från när 
och fjärran – man gick man ur huse 
i Vippal, alla ville vara med på hög-
tidsdagen. Det kom även mycket 
folk från Rågöarna med orkes-
ter i spetsen, från Rickul, Nuckö, 
Ormsö, Hapsal och Reval. Efter 
den högtidliga invigningen upp-
fördes ett friluftsskådespel ”Vip-
palbröllop”. Alla medverkande var 

vippalsvenskar. De satt bänkade 
omkring ett långt, omålat bröllops-
bord och äkta Vippal-ölstånkor med 
nybryggt, jäsande vippalöl stod på 
bordet. ”Bröllasfolket” undfägna-
des med traditionell god estlands-
svensk klimpvälling.

Fullt färdigt stod skolhuset först 
år 1937. Där hölls gudtjänst, kon-
firmationsundervisning, möten, 
kurser, fester, läsaftnar och teaft-
nar. Bygdens folk hade fått ett eget 
skolhus, ett föreningshus! Det var 
viljestarka, varmhjärtade männ-
iskor, som med en aldrig svikande 
kärlek till det svenska arvet byggde 
skolhuset i Aklops by i Vippal.

Skolhuset finns inte längre kvar, 
man kan bara se rester av grunden. 
Vid vägen står en minnestavla.

” 

Adressändring?
Om du flyttar till en ny adress, med-
dela adressändringen till föreningen 
med ett mejl till info@rnhf.se el-
ler direkt till den registeransvariga 
Brita Wiberg, tfn 070-697 48 28, 
e-post brita.wiberg@gmail.com. 
Meddela även om du har ändrat din 
e-postadress, så kvarstår du som 
prenumerant på Nyhetsbrevet.

I samband med invigningen av skolhuset uppfördes ett friluftsskådespel, 
”Vippalbröllop”, där alla medverkande var vippalsvenskar.
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Finns det ”mårdhundar” i skogsklä-
der?

Mårdhunden är en art som egent-
ligen inte hör till vår fauna, men 
som kan breda ut sig mycket, sprida 
sjukdomar och försvåra för vissa in-
hemska arter att överleva. Det är väl 
antagligen därför som Läänemaa 
Metsaühistu (LM) kallar de perso-
ner som inte håller sina löften eller 
fuskar på skogsägares marker för 
mårdhundar. Ofta får LM inte kän-
nedom om lurendrejerier förrän de 
redan har inträffat. Det finns också 
små företag som helt enkelt inte kan 
göra ett ordentligt jobb eller slarvar.

Skaffa kunskap först
Mikk Link rekommenderar skogs-
ägare att, innan man svarar på di-
verse erbjudanden, först söka råd 
hos LM. Särskilt gäller detta om 
man får obehagliga och påträng-
ande frågor om försäljning av skog 
och avverkningsrätter. Det är också 
viktigt att samla dokumentation 
om varje sådant samtal eller e-post 
och att ta reda på exakt vad som er-
bjuds. Man ska be om ett skriftligt 
erbjudande så att det kan diskuteras 
med dem som är kunniga och bedö-
ma om det är rättvisande. Det kan 
mycket väl vara så att ett mycket 
bra erbjudande görs av ett hederligt 
företag, men eftersom skogsägaren 
sällan har någon överblick över pri-
ser och de företag som verkar på 
marknaden så hamnar man lätt i un-
derläge. Det gäller därför att skaffa 
sig den kunskap man behöver för 
bra beslut.
Vilka gör oseriösa vir-
kesköp? 
Det finns i de flesta 
fall ett företag 
bakom varje er-
bjudande, annars 
kan de inte göra 
virkesaffärer. Men 
när Mikk Link har 
frågat skogsägare 
som fått erbjudan-

den har det ofta inte informerats 
om vilket företag som står bakom. 
Köparna vänder sig vanligtvis till 
skogsägarna som individer. Ett råd 
är att alltid fråga på vilket företags 
erbjudande uppdraget görs. På så 
sätt går det att avgöra om det är ett 
välkänt företag och om LM kan re-
kommendera det för en transaktion. 
När sker oseriösa virkesköp?
Skogs- och virkesköp sker året runt. 
Förfrågningar sker också när efter-
frågan på marknaden är låg och pri-
serna är dåliga, eftersom köparna 
gör en hel del kontinuerligt grund-
arbete med hjälp av uppringare, som 
ringer dussintals samtal om dagen. 
Köparna kan också övervaka den 
nationella skogsdatabasen och när 
nya skogsbruksplaner registreras, 
passa på att kontakta skogsägaren. 
Hur vet man om ett erbjudande 
är seriöst?
När ett seriöst företag ringer presen-
terar representanten alltid sig själv 
och sitt företag och anledningen 
till att han ringer. I de flesta fall har 
ett korrekt bakgrundsarbete gjorts i 
förväg. Den som kontaktar vet då 
till exempel att skogsägarens skog 
ligger i ett område där företaget 
för tillfället utför skogsarbete och 
undersöker artigt om företaget kan 
lägga något bud på en avverknings-
rätt. Den som ringer pressar inte 
skogsägaren, och om skogsägarens 
svar är nej blir det inga fler samtal 
om inte skogsägaren tar initiativ.
Hur undviker man oseriösa vir-

kesköpare?
Det viktigaste är att 

skogsägaren själv väl 
vet vilken skog den 

äger och vad vär-
det är. Om ägaren 
inte har tid el-
ler möjlighet att 
upprätthålla sådan 

kunskap, kan han 
gå med i skogsäga-

reföreningen. Med-

lemskap innebär inga skyldigheter, 
men föreningen hjälper skogsäga-
ren med både råd och åtgärder. 
Där en medlemsavgift tas ut är den 
marginell, med tanke på de fördelar 
man får. 

Inledande rådgivning är alltid 
kostnadsfri, framhåller Mikk Link, 
och LM diskuterar alltid med skogs-
ägaren vad den vill göra med sin 
egen skog. Om ägaren inte vill sälja 
direkt, råder LM denne att behålla 
skogen och sköta den snarare än att 
sälja den till någon i en hast. Men 
om det finns en önskan att sälja, bör 
det ske på ett genomtänkt sätt, där 
föreningen kan hjälpa ägaren.

Om man blir kontaktad av en 
alltför påstridig uppringare kan man 
svara att man tillhör en skogsäga-
reförening och be att erbjudandet 
skickas dit. Det skrämmer oftast en 
bedragare. 
Ny personal på LM:s kontor
LM har nu utökat personalen och 
anställt Uku Meriloo med ansvar 
för att sköta rådgivning till skogs-
ägare och att föreslå skogsåtgärder. 
Han behärskar engelska väl och 
slutför för närvarande sina skogliga 
studier i Alnarp vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet (SLU).
Information går att hitta
Om du vill söka mer skogsinforma-
tion använd då t ex hemsidan för 
skogsägarnas operativa samarbets-
organisation Metsaühistu, www.
metsauhistu.ee eller LM:s Face-
book-sida www.facebook.com/laa-
nemaametsauhistu.

Tips från LM om hur man hanterar oseriösa virkesköpare 
Bengt Brunberg

Mer 
information

från VKS finns som vanligt 
på hemsidan www.vastra-
kustensskogsagare.se. 
Ni når VKS via mejl på 
info@vastrakustens-

skogsagare.se.

LM:s nyanställde Uku Meriloo.
Foto: Mikk Link



15

NY BOK

Medlemsavgiften för år 2021 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 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.

Julklappstips
 

 Ordbok för rickulmålet
med Formlära för nuckösvenskan

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

Handdukar 
Ge bort några handdukar 
till jul! Linnehanddukar 
med tryckt karta över 
Rickul/Nuckö-området. 

Passa på att köpa till 
reapris!

Pris: 35 kronor+ porto. 

 Våra smaker av Nuckö
Boken har sammanställts 
av MTÜ Einbi Külaselts 
och innehåller recept och 
beskrivningar av alla byar 
i Nuckö delkommun.

Recepten är gamla est-
landssvenska recept med 
en modern touch. Varje 
by har en beskrivning 
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!

Rickul/Nuckö-området
under sovjetiskt styre 1944-1991

Denna bok är ett oerhört 
intressant och viktigt do-
kument för att förstå hur 
livet tedde sig  
i Rickul/Nucköområdet 
under den andra sov-
jetockupationen. Boken 
tar upp fakta om hur 
det sovjetiska samhället 
fungerade och innehål-
ler 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.

Inbetalning av medlemsavgiften
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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:-

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:-

En alldeles 
utmärkt 
julklapp 
att ge till 

släktingar 
och 

vänner!

”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:-


