
Gårdsritningar från Rickul är nu tillgängliga via internet
Göte Brunberg

I slutet av 1980-talet var det nog 
inte många som kunde ana att 
Estland några år senare skulle bli 
fritt och att man åter skulle kun-
na besöka sin gamla hembygd. 
Medan det ännu var möjligt satte 
man därför igång ett arbete med 
att ur minnet dokumentera går-
darna i den dåtida Rickuls kom-
mun 1943/44. Trots att det hade 
gått mer än 40 år var det många 
som i detalj kom ihåg hur hem-
gården såg ut. För varje gård 
gjordes en skiss som som sedan 
renritades till en gårdsritning.

Ritningarna visades på två ut-
ställningar, 1988 och 1991, men 
har sedan dess inte visats. För att 
göra dem allmänt tillgängliga har 
de nu blivit digitaliserade och kan 
laddas ned från Hembygdsfören-
ingens hemsida.

Historik
Initiativet till dokumentationsar-
betet togs 1986 av en informell 
arbetsgrupp, ”Bakveldesgruppen”, 
med representanter från de norra 
byarna i Rickuls kommun (Odens-
holm, Spithamn, Bergsby, Roslep 
och Ölbäck). De som hade bott på 
gårdarna lämnade skisser till ritkun-
niga personer, som tuschade eller 
blyertsritade dem på ritfilm. Resul-
tatet, cirka 140 ritningar i A3- och 
A4-format, och några gårdsmodel-
ler som också hade gjorts, visades 
på en utställning i Rågsveds Folkets 
hus 1988.

Bakveldesgruppens initiativ 
följdes senare av ”Fraveldesgrup-
pen”, som dokumenterade gårdar-
na i de södra byarna i kommunen 
(Rosta, Paj, Haversved, Rickul, 
Lucksby, Höbring och Gambyn). 

Deras över 140 ritningar visades på 
en utställning i Rågsveds Folkets 
hus 1991.

Man kan säga att projektet där-
efter föll i glömska. Det blev inte 
någon mer visning av ritningarna. 
Originalritningarna behölls troligen 
av de som hade ritat dem. Det fanns 
tankar hos Hembygdsföreningen att 
publicera ritningarna i pärm- eller 
bokform, men det visade sig bli för 
dyrt eftersom de flesta av ritning-
arna var i A3-format. Att ta ned 
A3-ritningarna till A4-format mötte 
motstånd från en del håll, eftersom 
man ansåg ritningarna då skulle bli 
svårlästa och skalan bli felaktig.
Hur många ritningar gjordes 
och vilka renritade dem?
Som framgår av tabellerna gjor-
des totalt 284 gårdsritningar, varav 
144 för byarna i Fravelde och 140 
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för byarna i Bakvelde. Rubrikerna 
”Reg.” och ”Oreg.” i tabellerna 
avser om gårdarna var registrerade 
eller icke registrerade i det estnis-
ka fastighetsregistret och förklaras 
nedan.

Det var många som deltog i 
renritandet men det var några som 
gjorde speciellt stora arbetsinsatser.  
I Fravelde gjorde Herman Treiberg 
från Rickul Koppel 74 ritningar, Be-
nita Beckman f. Boman från Gam-
byn Matas 19, Arne Strömquist från 
Norrby Stråndback 10 och Hjalmar 
Stenberg från Rickul Gjardbacks 
August sju. Hjalmar gjorde dess-
utom nio kartskisser över byarna i 
Fravelde.

I Bakvelde gjorde två personer 
hela ritarbetet. Ingvald Dyrberg 
från Roslep Jakas gjorde 96 ritning-
ar och Ivar Brunberg från Roslep 
Bista gjorde 44.
Registrerade och icke regist-
rerade fastigheter
I Estland fanns ett centralt fastig-
hetsregister, ”Maaüksuste nimeki-
ri” (Förteckning över markenheter), 
som gjordes upp 1938. Av histo-
riska skäl förtecknades fastigheter-

na godsvis. För gårdarna i Rickuls 
kommun, som i praktiken var sam-
ma område som historiskt tillhörde 
Rickuls gods, hade varje gård ett 
namn och ett registernummer. Nam-
net i registret var förestniskat men i 
vardagstal och på gårdsritningarna 
användes ett dialektalt namn. Går-
dens registernummer visas i ritning-
ens faktaruta. Ett ”A” före numret, 
exempelvis A-23, anger att gården 
ursprungligen inte friköptes utan ar-
renderades.

En komplicerande faktor när det 
gäller gårdsritningarna är att en del 
av dem visar gårdar som inte fanns 
i fastighetsregistret (kolumnen 
”Oreg” i tabellerna). Den registre-
rade ägaren hade kanske en eller 
flera bröder och de hade mellan 
sig gjort upp hur gårdens marker 
skulle brukas. Bröderna hade kan-
ske byggt sig egna gårdshus, som 
i folkmun fick egna namn och be-
traktades som ”fullvärdiga” gårdar. 
Det var också vanligt att jordlösa 
personer fick ett litet markstycke 
för att uppföra en torpstuga utan att 
detta fördes in i fastighetsregistret.

Som exempel kan nämnas Spit-
hamn, där det totalt gjordes 33 
gårdsritningar. Av dessa kan 19 
hänföras till registrerade fastigheter 
och inte mindre än 14 till oregist-
rerade. Exempelvis finns för gården 
”Esmars”, förutom en ritning för 
huvudfastigheten, ytterligare tre 
ritningar för de oregistrerade fast-
igheterna ”Esmars Alex”, ”Esmars 
Andreas” och ”Esmars Johannes”.
Underlagen för digitalisering
De underlag för digitalisering av 
gårdsritningarna som jag har haft 
tillgång till är de ritningar som jag 
har fått ”ärva” från min kusin Ing-
vald Dyrberg och de som jag har 
hittat i några pärmar i Svenska Od-
lingens Vänners arkiv. De senare 
är till största delen papperskopior 
av varierande kvalitet (ofta kopia 
av kopia eller i ännu senare led). 
Kvaliteten är ändå av underordnad 
betydelse så länge som ritningarna 
är läsbara.

För Bakvelde är jag helt säker 
på att jag har hittat underlagen för 
samtliga av de ursprungligen fram-
tagna ritningarna och för Fravelde 
är jag nästan säker på att det är så. 
För några registrerade gårdar sak-
nas ritningar, men detta kan förkla-
ras med att de aldrig blev gjorda på 
grund av att det inte fanns någon 
uppgiftslämnare.
Visning och nedladdning av 
gårdsritningarna
Ritningarna är lagrade i pdf-format 
på Hembygdsföreningens hemsida. 
För att visa dem på din dator och 
ladda ned dem för utskrift krävs att 
ett pdf-läsningsprogram, exempel-
vis Adobe Reader, är installerat.

Gå till www.rnhf.se och välj Ar-
kiv under rubriken Allmänt i väns-
terkolumnen. Välj sedan Gårds-
ritningar, Rickuls kommun, så 
kommer du till en grundmeny där 
du väljer den by, i vilken den aktu-
ella gården låg.

I menyn för byn klickar du på 
den gård som du är intresserad 
av. Då öppnas ett nytt fönster där 
gårdsritningen visas.

Observera är att det gårdsnamn 
som visas i bymenyn inte alltid 
är detsamma som det som står på 
gårdsritningen. När det gäller re-
gistrerade gårdar jag försökt att få 
en överensstämmelse med de namn 
som används i släktdatabasen och 
fotoarkivet. 

För att skriva ut ritningen på en 
skrivare måste du ladda ned den 
aktuella filen till den egna datorn. 
Hur du gör detta är beroende av vil-
ken webbläsare som du använder 
(Google Chrome, Microsoft Edge/
Internet Explorer eller Mozilla Fi-
refox).

Vid gårdsnamnet i menyn visas 
det ursprungliga ritningsformatet, 
A3 eller A4. Om du skriver ut en 
A3-ritning i A4-format, tänk då på 
att den angivna skalan på ritningen 
skall multipliceras med cirka 1,4 för 
att få den verkliga skalan på utskrif-
ten. Exempelvis blir skalan 1:200 
istället 1:280.

By Reg. Oreg. Tot.
Rosta 6 1 7
Paj 12 2 14
Haversved 6 4 10
Rickul 14 1 15
Norrby 10 0 10
Söderby 20 3 23
Lucksby 15 0 15
Höbring 22 6 28
Gambyn 20 2 22
Totalt 125 19 144

Tabell 1. Antalet gårdsritningar 
för byarna i Fravelde.

By Reg. Oreg. Tot.
Odensholm 11 0 11
Spithamn 19 14 33
Bergsby 19 7 26
Roslep 44 9 53
Ölbäck 15 2 17
Totalt 108 32 140

Tabell 2. Antalet gårdsritningar 
för byarna i Bakvelde.




