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(Medlemskort kommer att sändas ut vid senare tillfälle) 

RICKUL/NUCKÖ HEMBYGDSFÖRENING 

Adress 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening 
c/o Gurli Fyhr 
Travarevä~en 3 
183 47 TABY 

Postgiro 55 68 81 - 1 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening 
c/olngvar Schönberg 
Klövjevägen 4 7 
183 38 TÄBY 
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ORDFÖRANDEN 

Vi har snart avslutat vårt första verksamhetsår. Anslutningen till fören
ingen har varit glädjande stor. Jag är övertygad om att föreningen fyller 
en uppgift för att komplettera SOV. Låt oss arbeta för en hög anslutning 
inför jubileumsåret 1994. Målet är fortfarande 500 medlemmar! 

Jag vill hänvisa till den information som föreningens Informationskom
mitte tillställt medlemmarna under november 1992. De centrala aktivi
teterna i hembygdsföreningens verksamhet har hittills varit att informera 
om våra jordegendomars återsökning. De estniska myndigheterna har för
ståeligt nog haft att handha en mängd komplicerade ärenden, att utreda 
vars och ens äganderätt m fl frågor. Tiden för Länsstyrelsens behandling 
av ansökningarna börjar nu gå mot sitt slut och övergå i direktiv - för vår 
del beslut om åtgärder. Sture Koinberg och undertecknad har haft kontakt
er med Haapsalu och Länsstyrelsen under januari månad och fått de senaste 
informationerna (se bilaga 1). 

Kom till årsmötet 24 april 1993 - då har vi troligen ganska säkra informa
tioner om situationen. 

Företrädare för Nuckö och Haapsalu kommuner kommer att in-
bjudas till Stockholm för att synkronisera en stor mängd frågor mellan oss 
och de estniska myndigheterna. Detta är avsett att äga rum före årsmötet. 

Einar Hamberg 

KASSÖREN 

Sedan första medlemsavgiften inbetalades till föreningen 1992-03-10 
har under 1992 totalt 360 personer - 327 ordinarie och 33 stödmedmed
lemmar - anslutit sig som medlemmar till föreningen. Denna siffra kan 
bli betydligt bättre. Ett trettiotal personer har under december månad 
erlagt medlemsavgift och enligt styrelsebeslut 1992-12-08 gäller dessa 
betalningar för hela år 1993 ( de flesta har nämligen framfört en sådan 
önskan på inbetalningstalongen). 

Av praktiska skäl sänds avier för årsavgiften 1993 till samtliga medlem
mar. De av Er som redan betalt har möjlighet att värva nya medlemmar 
genom att överlämna inbetalningsavin med varm hand till någon som än
nu inte anslutit sig som medlem. Även om föreningens ekonomi är god 

. ombeds samtliga att inbetala medlemsavgiften senast under februari 
månad 1993. Detta är ett bra sätt att försäkra sig om tillgång till all in
formation om hembygdsföreningens verksamhet i såväl Sverige som 
Estland. Dylik information kommer nämligen endast föreningsmedlem
mar tillgodo framdeles. 
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Föreningens kostnader har kunnat hållas nere genom att alla funktionärer, 
såväl styrelse som kommitteledamöter och byombud, arbetat helt ideellt. 
Tack vare dessa insatser och en förhoppning om att kostnaderna kan hållas 
nere även framdeles genom frivilligt arbete borde möjligheterna vara goda 
att stärka ekonomin ytterligare. Detta kommer att behövas då vi närmar oss 
1994 - året innebär ju stort 50-årsjubileum för oss estlandssvenskar. Fören
ingen är medarrangör vid dessa festarrangemang i såväl Estland som Sverige. 
Inte minst av den anledningen behöver ekonomin förstärkas. 

I egenskap av kassör i föreningen vill jag rikta ett speciellt tack till alla de 
48 personer som sammanlagt bidragit med 5.000 kronor i form av gåvor 
till föreningen under 1992. Givetvis vill jag också tacka alla ordinarie med
lemmar och stödmedlemmar för att Ni bidragit till att ge föreningen en 
"flygande start". Föreningens resultat för år 1992 och ställningen vid årets 
slut framgår av nedanstående preliminära resultat- och balansräkning i sam
mandrag. 

RESUL TATRÄKNING BALANSRÄKNING 
1992-03-07--1992-12-31 per 1992-12-31 

Intäkter Tkr Tillgångar Tkr 
Medlemsavgifter 6 Bank 63 
Entreavgifter 13 Postgiro _A 
Gåvor 5 Summa tillgångar 67 

= 
Räntor -2 
Totala intäkter 56 Skulder 

Interimskulder 30 
Kostnader (Bl a förskottsbetal-
Portoutlägg 5 ningar) 
Kostnader "Alvadus" 2 
Övriga kostnader 7 -19 Eget kapital 

Periodens överskott 37 

Summa skulder och 
Periodens överskQtt n Eget kapital fil 

Ingvar Schönberg 
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BYGGNADSKOMMITTEN 

Under 1993 räknar Byggnadskommitten med att det kommer att hända 
en del viktiga saker i våra gamla hemtrakter i .samband med jordreform-
en. När lagtexter och övriga förutsättningar blir kända och tillgängliga 
kommer Byggnadskommitten i möjligaste mån att bevaka vad som sker 
I?.å planeringssidan och vad som föregår vid jordreformens genomförande. 
A ven den planering som företas i kommunen kommer kommitten att för
söka följa upp och informera medlemmarna om när så erfordras. Kommitten 
vill dock påminna om att alla juridiska spörsmål beträffande ägoförhål
landen ligger utanför Byggnadskommittens ansvarsområde och kan så
ledes inte gå in i de enskilda medlemmarnas problem utan endast bevaka 
allmänna frågeställningar som berör hembygdsföreningens medlemmar. 

Under månadsskiftet januari-februari besökte Einar Hamberg och jag Estland. 
Vi fick då en del "dagsfärsk" information som i all korthet återges i bilaga 1. 
När du tagit del av denna information, har du säkert frågor som du gärna vill 
ha svar på. Skriv ned dessa och skicka dem till Gurli Fyhr (se adress sidan 1) 
senast den 10 mars. Styrelsen kommer att inbjuda representanter från Estland 
och med dem diskutera dessa frågor i slutet av mars månad. Vid årsmötet den 
24 april hoppas vi kunna besvara flertalet av frågorna. 

Sture Koinberg 

BYOMBUDEN 26 

Under verksamhetsåret har s k byombud utsetts (se Informationsbladet 
från november 1992 sidan 19). Denna ledamotsförteckning har sedan 
dess kompletterats med ytterligare ett antal byombud (se nästa sida). 

Verksamheten har hitintills i huvudsak omfattat 

att informera om och gå igenom den senaste förteckningen, datalistan, 
från länsmyndigheten i Haapsalu avseende återansökningar av egen
domar i Rickul/Nuckö 

att informera om medlemsförteckningen 

att byombuden tar kontakt med sökande boende i Sverige, oavsett om de 
är medlemmar i hembygdsföreningen eller inte. Att samtidigt tala om 
att information från föreningen fortsättningsvis endast kommer att läm
nas till medlemmar. 

Richard Gineman 
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INFORMATIONSKOMMITTEN 

Detta är föreningens första medlemsblad. Vi har tagit med sådan information 
som vi bedömt som mest intressant i nuläget. Av utrymmesskäl måste omfatt
ningen begränsas, men vi kommer att anslå tid under årsmötet för ytterligare 
inlägg och möjligheter till frågor och diskussion. De som är förhindrade att 
komma till årsmötet, kan få kompletterande information via sitt byombud. 

Vårt mål är att kontinuerligt informera medlemmarna, men så här i början av 
en förenings bildande söker vi oss fram. Vi undersöker f n möjligheten att få 
en i Estland bosatt kontaktperson som fortlöpande kan ge oss aktuell informa
tion. Vi är också tacksamma om Du som medlem har synpunkter som kan för
bättra "informationsservicen" till medlemmarna. 

Under hösten avled Birger Blomberg. Birger lämnar ett stort tomrum efter sig. 
Sitt arbete som byombud hann han endast påbörja. Vi saknar en god medar
betare och en uppskattad vän. 

Kompletterin2ar 

Byombudsförteckningen (se Informationsbladet november 1992 sidan 19) 
skall kompletteras enligt följande 
Ölbäck och Roosta samt Lyckholm, Hosby och Kolanäs har gemensamma 
ombud. 

För SPITHAMN tillkommer 
Arne Hallman 
Förrådsgatan 10 
17132 SOLNA 
Tfn 08 - 83 33 69 

Följande byar har fått egna ombud 

BIRKAS 
Ada Mihkelsson 
Gammalgårdsvägen 11 
112 64 STOCKHOLM 
Tfn 08 - 656 30 95 

ODENSHOLM 
Gottfrid Erkas 
Snöstigen 10 
126 62 HÄGERSTEN 
Tfn 08 - 88 56 09 



Rättelser 

Inf onnationshäftet sidan 9 
" 14 ,, 

Alrik Boman 
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Bertil Nyman tfn 08 - 580 370 49 
Alrik Boman tfn till arbetet 08 - 737 95 18 
Solweig Sjöberg " 08 - 737 95 20 

KUL TURKOMMITTEN 

Kommittens arbetsuppgifter har indelats i följande ämnesområden 

Musik 

Handläggs av Lillan Pettersson från Höbring och Inga Ekman från Söderby. 

Lilian och Inga arbetar f n med att gå igenom allt i sångväg som har med 
Mats Ekman (Etsve Mats) att göra - texter och notsättning samt registrering. 
Därefter fortsätter de med annan musik och sång som var typisk för svenskarna 
i Estland. 

Litteratur 

Handläggs av Anna-Greta Heyman och Kåge Karlsson som är rikssvenskar. 

Anna:Greta och Kåge upprrättar till att börja med en bibliografi. De har funnit 
en del titlar och berättelser om Rickul- och Nucköbor. 

Andra exempel kan vara 

Recensioner ur Kustbon 
Vad har gjorts av Estlandssvenskama i Sverige? 
Vilka har gjort vad? 

Hemslöjd 

Handläggs av Karin Dalström och Linnea Granberg-Sönnert från Ölbäck. 

Karin och Linnea planerar att fördjupa sig i kvinnors göromål under ett år -
av 'plikt, av tradition och av fri vilja - under arbetsnamnet Ett kvinnoår. 
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Sedvänjor 

Handläggs av undertecknad - Richard Gineman- från Klottorp. 

Jag ämnar till att börja med inventera vad som tidigare skrivits om seder och 
bruk - dels vad som finns på Landsmålsarkivet i Uppsala, dels vad som finns 
att tillgå på Svenska Litteratursällskapets Folkminnesarkiv i Helsingfors m m. 

Bildkopst 

Handläggs av Nils Lagman från Spitham. 

Nils är nybliven medlem i kommitten och har därför av naturliga skäl ännu 
inte haft möjlighet att avge någon programförklaring. Han är dock van att 
arbeta med bildkonst. 

Släktforskoin2 

Handläggs av Göte Brunberg från Roslep 

Göte som också är nybliven medlem i kommitten har på egen hand tidigare 
sysslat med ämnet. Han har redan ett stort material som omfattar Rickul, 
Slutleps och Paskleps kommuner från 1700-talet och fram till överflyttningen 
till Sverige. Hans register omfattar också cirka 7 .500 personer inom Rickul 
kommun. 

Se medföljande bilaga. 

Berättaraftpar 

Utöver ovan redovisade ämnesområden har kommitten bestämt att anordna 
berättaraftnar kring olika teman med anknytning till det gamla landet - flykten, 
den första tiden i Sverige, mat och dryck, seder och bruk etc. 

Richard Gineman 
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KOMMITTEN FÖR ÖVRIGA AKTIVITETER 

0 

Arsmötet äger rum den 24 april 1993 med början kl 13.00. 
Plats Rågsveds Folkets Hus 
Program m m kommer att sändas ut med särskild kallelse. 

Årsmötet kommer utöver sedvanliga mötesförhandlingar också att innehålla 

mer utförlig information om aktuella händelser 
tillfälle till frågor och diskussion 
folkdansuppvisning 
allsång 
litteraturförsäljning 
lotterier 
utställning/dokumentation Harga by 
kaffeservering. 

Boka redan nu eftermiddagen den 24 april 1993! 

Agnes Callenmark 
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HJÄLP TILL NOAROOTSI 
. 

Levnadsstandarden är mycket låg bland Noarootsi fasta innevånare. Särskilt 
svårt är det för barn och äldre. 

Det är viktigt att vi visar de fasta innevånarna att vi vill ge dem stöd. 

De bästa kunskaperna om läget finns antagligen hos de föreningsmedlemmar 
som har täta kontakter med sin gamla hemby 

Kontakta föreningsstyrelsen och ge tips om särskilt behövande eller gör själv 
en insats! Det som bäst behövs nu är mat och svenska pengar. En svensk 100-
lapp är nästan 200 kronor. (En estnisk genomsnittslön är ca 400 svenska 
kronor/månad.) 

Per-Erik Fyhr 

0 

JUBILEUMSARET 1994 

Boka redan nu midsommaren 1994 - då firar Estlandssvenskarna sitt 
50-årsjubileum, 1944 - 1994, i Nuckö och Rickul. 

Rickul/Nuckö Hembygdsförening arrangerar tillsammans med Samfundet 
för Estlandssvensk Kultur en minnesutställning i Birkas under tiden 
1994-06-23--24, minnesgudstjänst med kransnedläggelse i Nuckö kyrka 
1994-06-24, minnesutställning i Bergsby 1994-06-25--26 och minnesguds
tjänst med kransnedläggelse i Roslep Kapell 1994-06-26. 

Fullständigt program utkommer under 1993. För ytterligare information ring 
gärna "jubileumsgruppen"! 

Lennart Strömkvist (Rickul) 
Bertil Nyman (Nuckö) 

Lennart Strömkvist 

Tfn 08 - 739 17 78 
" 08 - 580 370 49 



REFERAT FRÅN MÖTE BETRÄFFANDE ESTLANDSVENSKAANAS FÖRLORADE 
EGENDOMAR I ESTLANO. 

Representanter för Rickull , Nuckö hembygd$förening mötte Kommunalfullmäktiges 
ordförande Ulo Kalm Söndagen den 24 Januari 1993 

Närvarande vid mötet var Einar Hamberg och Sture Koinberg. 
Som översättare var Sven Kuinberg närvarande. 

Mötet gällde formema för återlämnandet av Estlandsvenskarnas marker inom Noarootsi 
kommun. 
Undertecknade vill härmed referera vad som sades på mötet. 
Referatet är av allmän karaktär och ej preciserat I juridiska termer 
Då varje enskilt fall av återlämnande har sin speciella juridiska förutsättning kan vi inte gå 
In på detaljer, rent allmänt vill vi därför redogöra för huvudlinjema vid återlämnandet av 
markerna. 

UTDELNING AV MARK TILL ESTLANDSVENSKARNA 
Utdelningen av mark har påbörjats i kommunen. I första hand återlämnas den mark som 
skall användas av bönder som ämnar att odla sin mark och därför måste komma igång 
med vårsådden. 
Formerna för utlämnandet ligger fortfarande hos parlamentet särskllt viktigt är beslutet 
för de skattesatser som skall gälla för återlämnad mark. 

Noarootsl kommun ombesörjer markfördelningen enligt följande : 

All mark återlämnas till de forna ägarna enligt de ansökningshandlingar som inlämnats. 

Den Estniska jordalagen som vi tidigare fått besked om gäller som rtktllnjer för 
återlämnandet. 

Enligt denna lag föreligger en rad undantag: 

UNDANTAG VID UTDELNING AV MARK 

Undantag som är av särskilt stor vikt för många av oss är de nuvarande ägarnas 
Beslttnlngsrätt. 
Oe som bor I husen har besittnlngsratt, eventuella undantag Kan gälla sommargäster i 
våra hus. Marken som omger dessa hus och som de har rätt till utgör 0, 15-0,25 Ha. 
VI har dock möjligheter att få ersättning för byggnaderna i form av Estniska 
Statsobligationer som ej får lämna Estland. 



I vissa områden finns byggnader och anläggningar av olika stag dessa anläggningar 
kommer att omges av ett stycke mar1< allt etter vilket behov som anläggningen har för 
åtkommlighet m.m Ersättning kommer att utgå tör denna mark till den enskilde. 

NÅGOT OM DET PRAKTISKA GENOMFÖRANDET VID UTDELNINGEN AV MARK 

Dina ansökningshandlingar måste vara godkännda av en granskningskommision som 
tillsatts av länsstyrelsen I Haapsalu län. 
Kommissionen har Lill uµµyifl att granska alla ansökningar och se om flera sökt smma 
mark eller om det är rätt ägare som återfår marken. m.m. 
De godkända handlingarna överförs till Noarootsi kommun. 

I kommunen kommer lantmätaren Herbert Trlsberg att sammanställa de godkända 
handlingarna och gruppvis inkalla de foma ägarna. 
När ni blir kallade eller söker kontakt med Lantmätaren måste ni ha klart för er hur ni vill 
ha det med ägorna. Rita gärna In på en karta vilka ägor ni ställer krav på och hur 
fördelningen skall vara mellan syskon o.d. 

När ni sedan möter Lantmätaren kommer han att på en karta inrita era ägokrav, 
ersättnlngskrav kommer att antecknas m.m. Då varje enskilt fall har sin förutsättning kan vi 
här inte gå In djupare I detaljerna vid återlämnandet. 
Personliga besök hos Trlsberg blir förmodligen nödvändiga för de som vill ha tillbaka 
marken och klara ut alla detaljer. 

När förhandlingarna mellan dig och Trisberg är klara kommer en särskilt auktoriserad 
lantmätare från Tallln och sätter ut dina marker och konfirmerar överenskommelsen. 

Därefter är du ägare av marken och det lär dröja Innan det blir möjligt att ändra på 
överensl<ommelsen Beviset pä att du återfått dina ägor blir i törsta skedet en stämplad 
ritning med dina ägogränser inlagda.' 
Om marken skall samägas måste ett särskilt dokument upprättas mellan parterna och 
denna överenskommelse skall vara stämplad av Notarlus publlcus., 

SKATI PÅ MARKEN SOM DU ÅTERFÅTI 

När du återfått din mark kommer marken att beskattas på likartat sätt som I Sverige. 
Skattesatserna är ännu inte godkännda av parlamentet.. 
Följande siffror blir troligen gällande . Din mark kommer att beräknas betinga ett värde av 
8.000:- ESlr)iska kronor par/ H a Skattesatsen Kommer förmodligen att ligga på 
1 .0-1,2 o/o vilket Innebär 80-100:- Estniska kronor per Ha och År. 

Då varje enskild sakägare får diskutera sina speciella problem mea i<ommunen vill 
vi i grova drag förmedla ovanstående som sades vid mötet med Ulo Kalm . 
Då detta referat Inte har hunnit konfirmeras av Ulo Kalm hoppas vi att inte alltför många 
missuppfattningar föreligger från vår sida Estniska är inge! lätt språk. 

Sture Koinberg 
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