
Medlems blad 

Nr1-1994 
Mars 

Votivskeppet kommer att överlämnas till 
Roslep kapell. 
Skeppet är byggt och skänkt av . 
ARNE HALLMAN, SPITHAMN. 

Votivskepp till Nuckö kyrka är under byggnad. 
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INNEHÅLL 

Minnesåret - Minnesdagarna 

Hjälpbehov 

Förlorad egendom 

lnformationsmöte 

Ekonomi 

Varför heter det Rickul. .. ? 

Annonssida 

Bilagor: Årsberättelse 
Program för årsmötet 

Annonspris: 

1/1 = 1.000 kr 
1/2 = 800 kr 
1/4 = 600 kr 

Sid 

3 

4 

6 

7 

8 

10 

12 

N·ästa medlemsblad beräknas 
utkomma vecka 24/94. 
Manusstopp 27 maj 1994. 

RICKUUNUCKÖ HEMBYGDSFÖRENING 

Adress 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening 
c/o Gurli Fyhr 
Travarevägen 3 
183 47 TÄBY 

Postgiro 556881-1 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening 
c/o Ingvar Schönberg 
Klövjevägen 47 
183 38 TÄBY 
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MINNESÅRET - MINNESDAGARNA 

ÅREN GÅR FORT. Nu påminns vi Estlandssvenskar om de gågna 50 åren 
och minnen som är förknippade med tiden före 1944. 

MINNES DAGAR 
i Nuckö och Rickul 
23/6 - 26/6 1994 

Under minnesåret kommer en mängd 

aktiviteter att pågå. I Kustbon och i vårt 
-

eget medlemsblad lämnas fortlöpande 

information. Tidigare har SOV/SONG 

tillställt prenumeranter av Kustbon 

preliminärt program för minnesåret. 

Hembygdsföreningens program för 

minnesdagarna medföljde Medlemsblad nr 

3/93. Nya medlemmar får program som 

bilaga till detta medlemsblad. 

I Estland är det huvudsakligen respektive 

Hembygdsförening som ansvarar för 

programgenomförandet på respektive ort. 

I Sverige är det SOV/SONG som har 

ansvaret. 

En viss medverkan från vår förening sker 

under Skansendagen den 27 augusti. 

Ytterligare information på Årsmötet!! 
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EXTRA INSATSER FÖR HJÄLPBEHOV 

Under minnesåret 1994 vill hembygdsföreningen göra extra insatser 
på olika områden för att fånga upp hjälpbehov som finns inom företrädes
vis vår kommun. Det kan gälla understöd/vård till barn och pensionärer eller 
handikappade eller familjer,som befinner sig i nöd. 

Det kan vidare gälla understöd till utbildning eller till stipendier inom detta 
område: stöd till viss individ som till utbildnings institution. Det kan också 
gälla stöd till kyrogårdsunderhåll. Vidare kan det gälla främjande av 
estlandssvensk vetenskaplig forskning (vetenskap vid 
akademier, högskolor och motsvarande 
institutioner. 

Varifrån får vi dessa pengar? 

A. Vissa medel får vi genom den ärliga 
medlemsavgiften. Om vi höjer den med 
1 O kr och vi är 500 medlemmar blir det 
5000 kr. Detta belopp räcker långt för 
vissa ändamål. 

Åtgärd: Hembygdsföreningen tar initia
tivet. 

B. Bli Fadder! 

Genom kommunens socialförvaltning 
och vederbörligt estniskt byombud kan 
du välja ut ett barn eller en familj för 
din hjälp. 
Hjälpen kan utgå t ex under en 3-5 års 
period. Totala hjälpen blir rimlig och hjälp
en kommer dit du vill få den. 

Åtgärd: Kontakta Einar Hamberg . 
Tel: 08-213777 eller 08-210180 

Fira 10-årsjubileum 
med SONG 
I år samlas vi på 

Kungsängens hembygdsgård 
lördagen den 4 juni 

kl 12.00-15.00 
för att med musik, lekar och 

tillbakablickar 
fira föreningens födelse. 

* 
Lotteri med bl a våra populära 

handstickade barnmössor. 
Kaffe/saft med tårta bjuder vi på. 
Varmkorv med bröd säljer vi till 

självkostnadspris. 
* 

Välkomna! 



C. Pensionsförsäkringar. 

Du som har pensionsförsäkring 
med en garanterad utbetalnin 
på 15-20 år och inte har eller 
haft en sk förmånstagare, vilken 
får utbetalningarna efter din bort
gång, kan sätta in hembygds
föreningen som förmånstagare. 
Normalt sett är make/maka och 
barn förmånstagare. 

Åtgärd: Kontakta Einar Hamberg, 

E. Testamente. 

Du kan när som helst, i sam
råd med din familj, låta skriva 
ett testamente till förmån för 
hembygdsföreningen. 
Vid din bortgång tiHfal.ler de .i 
testamentet angivna pengarna, 
föremål eller mark hembygds
föreningen. Föreningen utfäst-
er i så fall, att noga tillvarata 
vad du beskriver i testamentet. 

Åtgärd: Kontakta Einar Hamberg 
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D. Donation. 

Du kan donera pengar eller annat 
till Hembygsföreningen. 
Beloppet bör vara lägst 25.000 kr. 
Hembygsföreningen hjälper dig att 
formulera donationsbrevet och det 
ändamål du vill att pengarna ska an
vändas till. Det tillsätts en särskild 
styrelse, där du eller annan kan ingå, 
som beslutar om donationens kapital 
varje år. Av varje års avkastning på 
kapitalet kan ca 20°/o läggas till kapitalet. 
Fonden kan lämpligen ha ditt namn. 
Ex. Anders Anderssons donationsfond. 

Åtgärd: Kontakta Einar Hamberg 

Annons 

•• 

FORRenerSENARE 
behöver Du någon av våra tjänster 

Bokföring 
Revision 
Konsultation 
Deklarationer 
Analyser mm 
Juridiska tjänster 
Bouppteckningar 
Testamenten 
Ombud vid processer 
Avtal mm 

Välkommen till min byrå! 
'E,inar 1lam6erg 

PARSELLS 
REVISIONSBYRÅ AB 

Östennalmsgatan 33 
Box 26 122, 100 41 Stockholm 

Telefon 08-24 78 70 
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Sammanfattningsvis. Ovan beskrivna åtgärder kan förmodligen många bidra till att 

genomföra. Syftet är rent allmänt hjälp till behövande i våra orter och tillförande av 

resurser till hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen kan överta mark från 

personer som inte vill återfå hela sitt markbestånd. Detta måste ske, innan man 

går till lantmätaren, och via ansökan på särskild blankett hos Länsstyrelsen i 

Haapsalu. Hembygdsföreningen har även ambitioner att upprätta s k säten på 

några platser, där folk kan träffas. Härför behövs det pengar. Det kan komma från 

något håll via testamenten, gåvor eller donationer. 

För att bevara vår estl.svenska kultur i Sverige behöver vi olika engagemang i 

Estland inom Nuckö kommun. 

De personer eller familjer som vill stödja vad jag ovan beskrivit bör årligen i 

samband med årsmöte komma i åminnelse. 

Einar Hamberg 

... 

Hembygdsföreningen arrangerar segel -och 
motorbåtseskader till Derham och Hapsal inför 
minnesdagarna. 
Samling sker i Mariehamn på kvällen den 19 
juni. Avsegling på morgonen den 20 juni. 
Eskadern seglar via Hangö. Vi beräknar segla- in 
i Derham den 22 juni. Eskadern leds av 
Rein Westerbush Norberg, s/y Yemaya. 

For anmdlan och vidare 
information ring 
Bertil Nyman, tel: 
08/ 580 37049 

~~~-~~J+~AL ..... ~~~-~~""'<'.:::... . . . . - ; ---:.. : _ - . ; . . ·__: . · ~ ·,,,-., -_.:... 
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FÖRLORAD EGENDOM 

Det förefaller att gå långsamt med behandlingen av ansökningarna att få tillbaka 

egendom i Estland. 

Rickul/Nuckö-bornas ansökningar har tidigare behandlats vid Länsstyrelsen i 

Hapsal. Nu har de dock flyttats till Kommunstyrelsen i Noarootsi kommun, vilket 

förhoppningsvis skall leda till en snabbare handläggning. 

Det bör ju rimligen ligga i de estniska myndigheternas intresse att fastställa 

ägoförhållandena så att man får in skatt och inspirerar till renovering och 

nybebyggelse. 

Föreningen arbetar för att få fram aktuell och korrekt information. Det är dock inte 

helt lätt!! 

Det är nödvändigt att även den som har lämnat in ansökan är aktiv och trycker på. 

Kontakta därför Kommunstyrelsen i Noarootsi och fråga efter handläggningsläget. 

Om man har konkreta planer (t ex på nybyggnad) bör man meddela det och begära 

snabbt beslut. 

Skrivelsen kan göras på svenska och ställas till: 

Olo Kalm 

Noarootsi Vald 

EE 3173 Purksi 

ESTLAND 

Per-Erik Fyhr 
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VÄLBESÖKT INFORMATIONSMÖTE 
197 personer hade sökt sig till Medborgarhuset i Stockholm den 19 februari för att 

deltaga i årets första informationsmöte. 

Mötet inleddes med att författaren och debattören Olo lgnats gav en översikt över 

utvecklingen i Estland sedan 1988. 

Han berörde bl a dagens aktuella problem - ekonomin, privatiseringen, 

demokratiutvecklingen, minoritetsfrågan och den ökande brottsligheten. Hans syn 

på framtiden var försiktigt positiv. 

Därefter presenterade Einar Hamberg några alternativ till hur en nybebyggelse ~å 

de gamla ägorna kan utformas. Han talade sig varm för en utveckling av strand~yar 

med gemensamt markägande, men mötesdeltagarnas reaktioner och inlägg visade 

att man i första hand vill ha tillbaka sin egendom innan man tar ställning. 

Under diskussionen kom det också fram att det fortfarande finns många oklarheter 

om hur och när en återlämning av egendom kommer att ske. 

Sture Koinberg gav en orientering om sitt samarbete med högskolor i Estland och 

Sverige för att dokumentera de gamla byarnas bebyggelse och ge inspiration vid 

nybyggnad. 

Han uppmanade mötesdeltagarna att höra av sig till de estniska myndigheterna och 

tala om hur man vill ha det. Dock framhöll flera talare att man redan genom att söka 

tillbaka sin egendom har uttryckt sin vilja och att man förväntar sig en snabb och 

rättvis behandling. 

Per-Erik Fuhr 
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EKONOMI 

Totala antalet medlemmar per den 31 december 1993, uppgick till 527 st varav 55 st 

stödmedlemmar. Ökningen av nya medlemmar under 1993 utgörs av 147 ordinarie 

och 25 stödmedlemmar. Tillströmningen av nya medlemmar har således varit 

mycket stor. Givmildheten från medlemmarnas sida har även den varit mycket stor. 

Totalt har 193 personer inbetalt 29.270 kronor i form av gåvor och 42 personer har 

bidragit till insamlingsverksamheten, som per 31 december 1993 uppgick till 6.150 

kronor. Under januari - februari 1994 ökade insamlade medel dessutom med 6.450 

kronor genom bidrag från ytterligare 49 personer. 

ETT STORT TACK till alla som hörsammat föreningens upprop och medverkat till 

det goda insamlingsresultatet. 

I skrivande stund har emellertid ca 120 medlemmar ännu inte betalt 1994-års 

avgifter. Gör detta snarast och givetvis innan den 23 april 1994 (dagen för 

årsmötet). Tänk på att uppge aysändarens namn och adress. när ni betalar. 24 st 

medlemmar har nämligen glömt att uppge avsändare!! Jag har lyckats "spåra" 23 st 

av dessa, men en inbetalning kvarstår oplacerad. Därför vill jag gärna få kontakt 

med ·den medlem som den 26 januari 1994 besökte postkontoret Bohus (två mil norr 

om Göteborg) och inbetalade 200 kronor utan att uppge avsändare på 

inbetalningskortet. 

På förekommen anledning vill vi påminna hembygdsförening
ens medlemmar om att vid I användandet av postgiro noga 
ange rätt postgironummer för den förening ni vill att medlen skall 
gå till. 
VI har ju som bekant flera föreningar som arbetar för estlandssvenskarna, 
SOV, SONG, RICKULGRUPPEN m.fl 
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EKONOMI 

Föreningens resultat för år 1993 och ställningen vid årets slut framgår av 
nedanstående preliminära resultat- och balansräkningar i sammandrag. 

Resyltaträkning 1993-01-01 - 1993-12-31 

Kostnader 

Trycksaker 
Kostn för "Avaldus" 
Portoutlägg 
Årsmöte -93 
övriga omkostnader 
Periodens överskott 

Totalt 

28 
17 
16 
10 

9 
21. 

107 

Balansräkning per 1993-12-31 

Tillgångar 
Likvida medel 
Bank 77 
Postgiro ~ 
Interimsskulder 
(Bl a förskottsbetalning) 

Summa tillgångar 

Ingvar Schönberg 
Kassör 

Intäkter Tu: 

Medlemsavgifter 53 
Gåvor 29 
Entreavgifter 11 
Lotterier & div förs. 10 
Ränteintäkter 4 

Totalt 107 

Skulder och Eget kapital 
Interimsskulder 
(Bl a förskottsbetalning) 

11 O lnsamlingsverksamhet 
Totala skulder 

17 Eget kapital 
Balanserat överskott 37 
Periodens överskott 21. 

Summa skulder och 
12I Eget kapital 

57 
§ 

63 
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VARFÖR HETER DET RICKUL, OCH VARFÖR 

LIGGER ROSLEPDÄR DET GÖR? 

Vid det senaste Hembygdsmötet i Medborgarhuset, Stockholm den 19 februari, 

framförde Sture Koinbeg, att han vid sam~al med en estnisk forskare Rein Sobel 

vid förfrågan om teorier varför Rosleps by kom att ligga just där den nu gör, fick 

svaret att det som nu är Varännan strax söder om Roslep, tidigare till ungefär 

1300-talet var en havsvik och att det därför var en lämplig plats att bosätta sig vid 

när de första bosättarna kom dit från troligtvis Sverige. 

Det fick mig att tänka på något som jag läst att Alexander Tegelberg nedtecknat av 

vad han hört berättas av sin farfar och även gamla Roslepbor, nämligen att Rickul 

Herrgård ursprungligen inte legat på samma plats som den nu gör utan i Roslep. 

Enligt sagesmannen skulle där nuvarande Erkos gå~d ligger, tidigare, kanske 

under de första kristna århundrandena, under den katolska tiden den ursprungliga 

Herrgården ha legat, vilken sedan flyttades till det nuvarande stället. 

En svensk skattmästare eller katolsk pater skulle före adelsgodsens grundande ha 

haft sitt "hov" där. Vissa spår har funnits bevarade till nuvarande tid. Gamla 

herrgårdsplanen skulle vara nuvarande stenläggningen i Erkos ladugården. 

Herrgårdsbrunnen skulle vara brunnen på Graisas gårdsägor, vilken fortfarande 

användes innan överflyttningen och som bar namnet "Hosbrunn". På Brus gård 

skulle Ankdammen "Partdike" ha varit, vilken senare blev avdikad och nästan 

torrlagd. Allt detta var i sådan storlek som inte bondesamhället hade bruk för. 



Anledningen till att man flyttade från Roslep skulle ha varit att de dugliga markernå 

blev för små. Gambyn och Rickulby skulle då ha drivits ut till sina nuvarande 

platser och Rickul Herrgård byggdes på kullen där förut tröskriorna hade stått. På 

detta sätt skulle namnet "Rickull" eller idag Rickul ha kommit till. 

Inger Nemeth 

Roslep Erkos ladugå rd. Var det p å denna pla t s 
den gamla Herrgår~en stod? Foto: Nikander 1933 

"Vel shuse" i tJl bäck. Gurl i Fyhr har negativet. 
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