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Karin Dalströms och Linnéa Granberg Sönnerts fyra väggbonader om det estlandssvenska
kvinnoåret finns nu som vykort. Se annonsen på sidan 16.
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström
Sommaren på väg
Äntligen har vintern släppt sitt grepp och vi kan se
fram mot en ny sommar. Som jag misstänkte i förra
ledaren blev det en hel del översvämningar i Estland
när all snö smälte.
Men nu har vattnet sjunkit undan, åtminstone på de
flesta ställena. Just nu sitter jag och skriver på Kokkas
i Höbring och det kommer mer vatten uppifrån, så
någon brist på grundvatten ska det väl inte bli i år.
Föreningsarbetet
Inom styrelsen arbetas det för fullt med planering
inför sommarens aktiviteter. Byggnadskommittén är
aktiv och i detta nummer kommer en artikel om byggregler i Nuckö kommun. De håller också på med att
sätta ihop en lista över vem man kan kontakta om man
till exempel vill ha ett arbete gjort på sitt hus eller vill
ha hjälp med att klippa gräset. Listan kommer så småningom att läggas upp på hemsidan.
Framtidskommittén arbetar vidare och har en massa förslag till hur Hembygdsföreningen skall gå vidare
för att möta framtiden. Till hösten kommer vi att inbjuda övriga estlandssvenska föreningar till en diskussion om framtiden.
Ordboken i "nokasvensk" framskrider och de sista
verben är granskade av vår eminenta granskningsgrupp. Vi tackar er för att ni har ställt upp och hjälpt
till! Kanske vi behöver er hjälp ytterligare.
Mats Ekmans sånger
Vi har fått ett fantastiskt erbjudande från Tartu visarkiv, där en forskare kommer att spela in Mats Ekmans
sånger. Inga Ekman, Ingeborg Gineman och Hjalmar
Stenberg skall sjunga in alla som är tonsatta. Det är
viktigt att bevara dessa sånger för eftervärlden och nu
äntligen blir det av.
Sommarens aktiviteter
Som vanligt blir det en helg med många aktiviteter i
sommar också. Den tradition som vi påbörjat måste vi
fortsätta med. Det blir en slags hemvändarhelg för
föreningens medlemmar. Lördagen den 10 juli blir det
den traditionsenliga strandfesten, som vi hoppas att
föregående års arrangörer håller i även detta år.
Söndagen är som vanligt vikt åt Rosleps kapell och
en middag på kvällen på Roosta.
På måndagen sker resan ut till Odensholm. Om allt
detta kan ni läsa mer på sidan 5.
Nytt för i år är att vi vill satsa mer på ungdomarna.
Därför ordnar vi en strandfest onsdagen den 14 juli för
enbart ungdomar där de kan lära känna varandra och
grilla och ha allmänt trevligt. Vi hoppas på att så
många som möjligt vill komma då.
Veckan därefter, vecka 29, har vi sponsrat ett ridläger som vi hoppas också skall bidra till att föra våra

ungdomar närmare varandra. Skall bli spännande att
se hur det utfaller.
Samma vecka kommer Patrik Göransson från S:t
Mikaelskyrkan i Tallinn att hålla en friluftsgudstjänst
på Rosleps kyrkogård.
Den numera traditionella "Svenskdagen" hålls i år
på Ormsö den 31 juli. Föreningen kommer att vara
representerad med ett informations- och bokbord.
Hösten
Under hösten har styrelsen planerat en del aktiviteter
som jag vill nämna här.
Eftersom det blev så få anmälda till seminariet i
"nokasvensk" så gör vi ett nytt försök i höst.
Vi kommer också att ha en dag tillsammans med
Byggnadskommittén som berättar om byggregler och
annat i samband med byggande och boende. Vi hoppas på att många kommer och ställer frågor! Det som
byggnadskommittén inte kan svara på just då kommer
man att ta reda på och lämna besked om senare.
Höstmötet kommer i år att hållas i Eskilstuna då
många av våra medlemmar kommer från den trakten.
Vi återkommer med mer information i nästa nummer
av Medlemsbladet. Vi hoppas naturligtvis också på att
även de som inte bor just där kommer till mötet. Alla
är välkomna!
Vi kommer också att ha ett möte med byombuden
och en pubkväll. Mer om detta i nästa nummer.
Fler nyheter
Föreningen har bidragit till en ny kollekthåv till Rosleps kapell. Hälften av pengarna till denna kom som
gåva från Einar Engman, Rosta, och hälften bidrog
föreningen med. Vi har också bidragit till förtäringen
vid ett talko vid Rosleps kapell i maj.
Nytt för i år är att det har bildats en lokal förening i
Ölbäck, Elbiku MTÜ. Den har byggt ett marknadsstånd som står vid parkeringen vid Rosleps kapell.
Där skall den lokala befolkningen kunna sälja sina
grönsaker och blommor i sommar. Hembygdsföreningen tycker att det är en alldeles utmärkt idé och har
bidragit till en del av kostnaden.
Föreningen har även i år skickat över insamlade
pengar som skall delas ut till hjälpbehövande i kommunen.
Vi har lagom till sommaren tagit fram fyra vykort
med motiv från de väggbonader som Karin Dalström
och Linnéa Granberg Sönnert har gjort. Passa på och
köp dem och skicka dem till era vänner! Se annonsen
på sidan 16.
Efter den här långa, långa vintern hoppas jag på en
lång och varm sommar!
Väl mött i sommar i Estland!
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Årsmötet 2010
Eva Heyman
I år var vi cirka 100 personer som deltog i Hembygdsföreningens års- och informationsmöte lördagen den
27 mars i Filadelfiakyrkans 500-sal.
Mötet inleddes med att vår ordförande Ingegerd
Lindström hälsade våra estniska gäster, Nuckös nye
kommundirektör Aivar Kroon med hustru Riita, välkomna innan vi tillsammans sjöng "Modersmålets
sång" till ackompanjemang på dragspel av Gunvor
Strömbom och Raul Targamaa.
Årsmötet
Som ordförande att leda årsmötet valdes Willy Heyman och som sekreterare Brita Wiberg.
Styrelsens och underliggande organs verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse godkändes.
Styrelsen och underliggande organ beviljades ansvarsfrihet.
Val av styrelse och funktionärer
Som ordförande för ett år omvaldes Ingegerd Lindström (Höbring). Eftersom vår sekreterare Brita Wiberg avböjt omval valdes Svea Johansson (Ölbäck) för
två år. Vår kassör Barbro Adelman (Rosta) omvaldes
för två år. Även ledamoten Kristofer Dreiman (Bergsby/Pasklep) omvaldes för två år och Anne Schönberg
(Spithamn) enligt eget önskemål för ett år. Suppleanten Majlis Lindroos (Norrby) omvaldes för 2 år.
Revisorerna Sven Lagman (Spithamn) och Ingemar Uussaar (Ölbäck) omvaldes för ett år.
Som ordförande i Valberedningen omvaldes Sture
Koinberg (Roslep) för ett år. Som ledamot omvaldes
Ragnar Lundgren (Enby/Gutanäs) för tre år.
En fullständig förteckning över styrelsen och övriga funktionärer finns i medlemsförteckningen som
följer med detta Medlemsblad.

Övrigt
Stämman beslutade att medlemsavgiften för år 2011
skall vara oförändrad: 150 kronor för vuxna och 50
kronor för ungdomar till och med 25 år.
Brita Wiberg, som varit vår sekreterare i tio år, avtackades med blommor. Brita skall i fortsättningen
ansvara för vårt medlemsregister, som Inger Nemeth
har skött förtjänstfullt i tio år.
Under kaffepausen efter årsmötet fanns det gott om
tid att umgås och köpa böcker från Hembygdsföreningens bokbord.
Informationsmötet
Informationsmötet inleddes med att Nuckös nye
kommundirektör Aivar Kroon presenterade sig på
svenska. Därefter övergick han till estniska när han,
med Raul Targamaa som tolk, berättade om vad som
händer i kommunen. Den ekonomiska nedgången i
Estland har tvingat fram en bantad budget. Den snörika vintern har inneburit att vägröjningen kostat tre
gånger mer än vad som budgeterats. Detta innebär att
inga förbättringsåtgärder på vägarna kan genomföras.
Trots den bantade budgeten är ändå två projekt på
gång: ett fritidscenter i Sutlep med ungdomsgård och
daghem samt upprustning av hamnen i Österby.
En sammanfattning av Aivar Kroons anförande
finns på sidan 6.
Maria Carlsson blev den första stipendiaten ur
Mats Ekmans minnesfond för sin film "De sista estlandssvenskarna" som flera gånger har visats på SVT.
Stipendiet delades ut av Bengt Lindström från Höbring, som på morssidan är släkt med Mats Ekman.
Cirka 15 minuter av filmen visades på mötet. Där fick
vi bland annat se Marias intervju med den i år bortgångne Alfred Adelman.
Övrig information
Programmet för Hembygdsföreningens aktiviteter i
Estland i sommar presenterades. Nytt i år är ett ridläger för ungdomar.
Till ny direktör för Aibolands museum har utsetts
den tidigare kommundirektören i Nuckö, Ülo Kalm.
Hans första uppgift är att ta tag i lokalfrågan för museet.
Nyval till Kulturrådet i Estland skall ske i höst.
Ingegerd Lindström uppmanade alla att anmäla sig till
minoritetsregistret och rösta.
Svenskdagen, som arrangeras av Kulturrådet,
kommer i år att äga rum söndagen den 31 juli på
Ormsö. Kommunen har utlovat så täta färjeturer att
det skall vara möjligt att besöka ön över dagen.
I år var det lottning på inträdesbiljetterna. Vinsten,
en kryssning till Tallinn för två personer, vanns av
Bengt Lindström.

Hembygdsföreningens styrelse, från vänster Svea
Johansson, Martin Wiberg, Barbro Adelman, Ingegerd
Lindström, Gunvor Strömbom, Anette Sjösten, Anne
Schönberg och Majlis Lindroos. På bilden saknas
Kristofer Dreiman.
Foto: Göte Brunberg
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Aktiviteter i Estland sommaren 2010
Hembygdsföreningen och Evenemangskommittén arrangerar återigen sommarens uppskattade aktiviteter i Estland. Se veckoplanering och detaljer för respektive evenemang nedan.

Vecka 27
Torsdagen den 8 juli kl. 13.00 – Norrby/Söderby

Byvandring med guide, mer information kommer att ges på anslagstavlan vid Rosleps kapell.
Lördagen den 10 juli kl. 13.00 – Ölbäckstranden

Den sedvanliga strandfesten, nytillträdda kommundirektören Aivar Kroon med familj deltar.
Ta med egen förtäring, lekar kommer att anordnas. Vid frågor, kontakta Birgit Brunberg 0159-101 70.
Söndagen den 11 juli kl. 14.00 – Rosleps kapell

Nuckö församlingspräst Kaisa Kirikal kommer att hålla en gudstjänst på svenska. Därefter följer en
sång- och musikstund med Raul Targamaa samt kort information från Aivar Kroon. Föreningen bjuder
på kaffe.
Söndagen den 11 juli kl. 19.00 – Roosta semesterby

Samkväm och traditionsenlig middag, pris 160 EEK. Avtackning sker av förre kommundirektören Ülo
Kalm. Gunvor Strömbom, Raul Targamaa och Lennart Ygstedt står för musikunderhållningen.

Vecka 28
Måndagen den 12 juli kl. 10.00 – Odensholm

Båttur till Odensholm med guidning av Sture Koinberg, pris 240 EEK. Avfärd sker från Derhamn, ta
med egen förtäring. Antalet platser är begränsat så anmäl er i god tid.
Anmälan till samkvämet på Roosta och båtturen till Odensholm görs till
Majlis Lindroos, mobil 070-961 73 02, +372 53 62 86 56, e-post mailind7@hotmail.com eller till
Gunvor Strömbom, mobil 070-652 94 37, e-post gunvoris@hotmail.com
Onsdagen den 14 juli kl. 13.00 – Ölbäcksstranden, "ungdomsträff"

Alla som är mellan 13 och 30 år träffas och umgås på stranden. På programmet står grillning, lekar
och spel så att vi lär känna varandra. Föreningen bjuder på korv och dryck.
Torsdagen den 15 juli kl. 13.00 – Spithamn

Byvandring med guide, mer information kommer att ges på anslagstavlan vid Rosleps kapell.

Vecka 28, alternativt 29, halvdagar
För andra året i rad arrangeras en kurs i estniska för intresserade. En nybörjarkurs och en fortsättningskurs för dem med grundläggande kunskaper. Anmälan sker till Majlis Lindroos, se kontaktuppgifter ovan.

Vecka 29-30
Hela vecka 29 – Rickul by, ridläger

Avgift för hela veckan, 500 SEK. Anmälan sker till Leif Arhle, e-post leif@ahrle.se
Onsdagen den 21 juli kl. 18.00 – Rosleps kapell, kyrkogården

Kyrkogårdsgudstjänst med Patrik Göransson från S:t Mikaelskyrkan, Tallinn. Föreningen bjuder på
kaffe.
Lördagen den 31 juli, heldag - Ormsö

”Svenskdagen” anordnas för tredje året i rad, denna gång på Ormsö. Föreningen deltar med bokbord,
utställning om Rickul/Nuckö och informationsmaterial. Alla är varmt välkomna.
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Nyheter från Nuckö kommun
Aivar Kroon, kommundirektör
Artikeln är baserad på det anförande som Aivar Kroon höll vid Hembygdsföreningens årsmöte.
Kommunens ekonomi
De viktigaste inkomsterna i kommunens budget är
inkomstskatt från privatpersoner och markskatt. De
utgör tillsammans lite mer än hälften av inkomsten i
kommunens budget. Resten är olika bidrag för utbildning, vägar osv.
År 2009 minskade regeringen den del av privatpersonernas inkomstskatt som tillfaller kommunerna med
en halv procentenhet. Minskningen av inkomstskatten
förstärktes av den ekonomiska nedgången. På grund
av detta är 2010 års budget den lägsta på de senaste
fem åren.
Regeringen har till år 2012 ålagt kommunerna ett
totalt låneförbud. Som undantag gäller att man bara
får ta lån för att delta i sådana projekt där majoriteten
av pengarna från någon fond eller något program ("europengar"). Det är i praktiken vår enda nyckel till
utveckling. Vi måste skapa många projekt och därigenom skaffa pengar till att genomföra det som behövs
för kommunens utveckling.
Kommunens utvecklingsplan fram till 2015 har
gåtts igenom och kompletterats. Det är inte möjligt att
ansöka om pengar från fonder och program till sådana
projekt som vi själva inte har förutsett i vårt utvecklingsprogram.
Helt säkert är en mycket viktig verksamhet att
stödja företagen och genom utvecklingen av företagen
skapa nya arbetsplatser. Direkt kan – och får – kommunen inte stödja företagen men den har möjlighet att
skapa ett gynnsamt klimat. Det finns olika stödsystem
och finansieringsmöjligheter, i första hand möjligheten att använda till Estland riktade europengar.
En viktig verksamhet är också att dra till sig människor och främst skattebetalare till kommunen. Väldigt många bor här tillfälligt, eller har byggt sig en
sommarstuga här, men har inte registrerat sig som
kommuninnevånare och därför flyter inte inkomstskatten in till kommunen.

Året som gått
Vi hade också en relativt allvarlig krissituation. I början av mars drabbades över 700 får och 12 hornboskap på Odensholm av svält. Eftersom vi inte kunde
lämna djuren att dö lät vi en finsk isbrytarbogserbåt på
tre resor föra 104 rullar hö och bränsle till ön.
En detta år tekniskt besvärlig och penningslukande
verksamhet var snöröjningen. Budgeten överskreds
med tre gånger. Till slut fanns det inte plats att lägga
snön någonstans eftersom många vägar är alltför smala och plogarna inte kunde skjuta undan snön.
Kommande projekt
Under sensommaren börjar byggandet av Sutleps bycentrum. För detta är planerat bibliotek, gemensamhetsverksamheter, ungdomscentrum, dagcenter och
barndaghem. Kommunen behöver bara betala 15 procent av totalkostnaden, resten är europengar. Bygget
är planerat att bli klart nästa sommar.
Vi har också startat ett projekt för att renovera
hamnen i Österby. En första etapp kostar cirka 3,5
miljoner EEK, av vilket kommunen skall betala cirka
0,5 miljoner. Medel för den andra etappen, som är
kostnadsberäknad till cirka 4 miljoner EEK, skall
sökas i höst.
I sommar planerar vi att börja ställa i ordning kors
och gravstenar på Rosleps kyrkogård. Om det inte
kommer mycket stränga föreskrifter från Fornminnesskyddet så borde vi få ett större arbete gjort.
Likaså hoppas vi att nästa sommar kunna renovera
frihetsmonumentet vid Nuckö kyrka.
Kommande evenemang
I år är det flera skoljubileer: Nuckö skolas 360-årsdag,
Birkas folkhögskolas 90-årsdag, Birkas skolas 80årsdag och Nuckö gymnasiums 20-årsdag. Vi har
planerat en jubileumshögtidsdag i oktober.
Kommunens midsommarfest äger rum den 22 juni
vid Lyckholms herrgård.
Den 22 augusti är det cykelcross i Bergsby och den
4 september extremsport (simning, cykel, kanot och
löpning) i Rosta.
Den 25 och 26 september är det tävling i flundrefiske i Derhamns hamn.
Kommuninformation på internet
Kommunen har nu ett konto på Facebook med adressen www.facebook.com/noarootsi. Här kommer vi att
publicera nyheter och ge möjlighet till inlägg och
kommentarer. Tyvärr finns den bara på estniska.
Vi planerar också att modernisera kommunens
hemsida www.noavv.ee och även göra den på svenska
och engelska.
Översättning och bearbetning: Göte Brunberg

Raul Targamaa tolkar Aivar Kroon. Foto: Bengt Heyman
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Utbyggnad av vindkraften i Nuckö
och Läänemaa

Medlemsbladets redaktion

Göte Brunberg

Inger Nemeth har lämnat Medlemsbladets redaktion. I
hennes ställe kommer Martin Wiberg.
Eva och jag tackar Inger för de 10 år som hon har
ingått i redaktionen och är glada över att hon har erbjudit sig att fortsätta som korrekturgranskare.

Göte Brunberg

Estland är i dagsläget för sin elförsörjning nästan helt
beroende av förbränning av oljeskiffer, en extremt
miljöskadlig verksamhet. För att bryta detta beroende
söker man alternativa energikällor och ser utbyggnad
av vindkraften som ett miljövänligt sätt att producera
elektricitet. Man har planerat att den till 2018 skall
vara utbyggd till en effekt av 900 MW.
Det är i Estlands västra kustområden som man i
första hand söker lämpliga platser för att anlägga
vindkraftparker – på land och ute till havs. Länsmyndigheterna i Läänemaa, Hiiumaa (Dagö), Saaremaa
(Ösel) och Pärnumaa har därför påbörjat en temaplanering med syfte att finna lämpliga platser. Man har
utgått från att avståndet till närmaste bebyggelse skall
vara minst 500 m. Vidare har man uteslutit naturskyddade områden, begravningsplatser och liknande.
Resultatet av temaplaneringen är redovisat på ett
antal kartor som är tillgängliga via internet. Kartan där
Nuckö kommun ingår kan laddas ner från Hembygdsföreningens hemsida. Av kartan kan man bland annat
se att det finns två områden i Rickuldelen som man
anser vara lämpliga för anläggande av vindkraftparker: ett mellan Roslep och Bergsby och ett från Rosta
österut genom Höbrings norra del.
I ett brev den 19 april från Nuckö kommun till
länsstyrelsen i Läänemaa ställer sig kommunen avvisande till eventuella planer på utökad utbyggnad av
vindkraften i kommunen. Man hänvisar till att det för
närvarande finns 16 vindkraftverk i drift, 13 i Dirslätt
och 3 i Gambyn. Ytterligare 3 vindkraftverk skall
byggas i Dirslätt. Den totala effekten blir då 57 MW.
Med hänsyn taget till detta hävdar kommunen att
den har gjort en tillräcklig insats för att förse Estland
med vindenergi. Vindkraftverken i Nuckö levererar
redan i dag sex procent av den till 2018 planerade
effekten av 900 MW. De redan existerande kraftverken orsakar bullerproblem som kan bli besvärliga och
kostsamma att lösa. Trots att avståndet till närmaste
kraftverk är 700 m upplever de närmast boende i Dirslätt och Klottorp bullret som störande.
Nuckö kommun har även i ett brev till inrikesministeriet kommenterat planerna på en havsbaserad vindkraftpark på Neugrund ("Nigronne") nordväst om
Odensholm, där det finns ett av ett meteoritnedslag
skapat grunt område. Där har man planer på att bygga
en vindkraftpark med 29 kraftverk. I ett område närmare Nõva planerar man för 9 kraftverk.
Kommunen påpekar att dessa vindkraftparker
kommer att påverka angränsande naturskyddsområden
och att det krävs kanske 10 gånger längre avstånd till
havs än på land för att undvika bullerstörningar.

Birkas folkhögskola 90 år
Göte Brunberg
Ett av Svenska Odlingens Vänners främsta mål var att
grunda en svensk ungdomsskola. Efter det att Estland
hade blivit fritt blev detta möjligt och den 6 november
1920 kunde Birkas lantbruks- och folkhögskola (i
vardagligt tal Birkas folkhögskola) öppnas. Den inrymdes i Birkas herrgårdsbyggnad, som ställdes till
förfogande av estniska staten. Till skolan hörde nästan
100 ha åker-, ängs- och betesmark.
Skolans kurs var ettårig och pågick i sex månader,
eller 25 arbetsveckor med normalt 46 undervisningstimmar per vecka och åtta timmar per dag. De viktigaste läroämnena var jordbrukslära och husdjurslära.
Dessutom undervisades i ett stort antal andra ämnen
med anknytning till jordbruket. För de kvinnliga eleverna tillkom vävning och handarbete, födoämneslära,
barnavård och hygien. I tillägg till de rent praktiska
ämnena undervisades i en rad läro- och orienteringsämnen, bland andra modersmålet, estniska, historia,
geografi och matematik. I kursen ingick också praktiska arbeten med övningar i stallar och på fältet och,
särskilt för kvinnliga elever, i kök och hushåll.
Birkas folkhögskola verkade till och med läsåret
1942-43. Det blev totalt 23 årskurser med sammanlagt
närmare 600 elever, av vilka närmare två tredjedelar
var kvinnor. De flesta kom från Rickul, Ormsö och
Nuckö, men så gott som samtliga bygder var representerade. I medeltal hade skolan 25 elever per år.

Elever och lärare i Birkas folkhögskolas första årskurs
1920/21.
Foto: SOV:s arkiv
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Jag kommer att finnas kvar till viss del i föreningsarbetet, eftersom jag tar hand om medlemsregistret
efter Inger Nemeth. För att hålla registret à jour är jag
därför tacksam om ni meddelar adressändringar och
annat som berör registret till Svea så vidarebefordrar
hon uppgifterna till mig.

Pauline Koinberg 100 år
Maj-Britt Eriksson, född Koinberg
Min mamma Pauline Koinberg föddes den 1 mars 1910
som dotter till Josef Hamberg
från Roslep Lillgårds och
hans hustru Lena Hamberg
från Roslep Baskull. Hon
gifte sig 1935 i Rosleps kapell med Oskar Koinberg
från Roslep Seffers. De bodde på den lilla gården Sånvik
mellan Roslep och Derhamn.
Familjen kom över till SveriPauline Koinberg.
ge 1944 och den första boplatsen blev Ekenäs utanför Kalmar. Efter några år
flyttade familjen till Oskarshamn och slutligen till
Västervik.
Pappa Oskar dog 1998 och sedan dess bor mamma
ensam kvar i sin villa. Hon är trots sin höga ålder hälsan själv och har på egen hand skött snöskottningen i
vinter.
Vi var 42 barn, barnbarn, barnbarnsbarn och ingifta som firade mammas 100-årsdag på Gränsö slott i
Västervik. Hon var kvar ända till slutet. Då hade olika
grupper sjungit sånger. Bland annat så sjöng vi barn
"Över östersjöns mörkblåa vågor", som Anton Dyrberg från Roslep Jakas diktade om överresan till Sverige. Efter det sjöng mamma själv "Jag minns han
fagor tien" av Mats Ekman. Hon var riktigt stolt över
telegrammet med det stora riksvapnet från Kungen
och Drottningen, liksom över kort och blommor från
släktingar och vänner och hälsningar från S:t Mikaelskyrkan i Tallinn. Nu väntar hon på alla vårblommor
i trädgården och att potatisen ska ner i jorden.

Rickul skolträff
Hjalmar Stenberg
By- och skolträffar har genom åren duggat tätt. Lördagen den 13 mars var det dags för forna elever vid
Rickul skola att träffas i SOV:s lokal på Roslagsgatan
57.
Kallelsen till träffen blev något sen i Medlemsbladet, men per telefon fick vi ändå kontakt med de flesta
berörda, så att 16 forna elever kunde samlas till trevlig
samvaro.
Ingeborg Gineman och Ethel Westerberg hade
ordnat kaffe och smörgås, så nöjda och glada kunde vi
sedan se intressanta skolbilder som Göte Brunberg
hade sammanställt och visade.
Skolan, som låg i ett hus nära Rickul herrgård,
öppnades 1933. Eleverna kom från byarna Paj, Haversved, Rickul, Norrby, Söderby och Lucksby. Skolplikten var sexårig. Skolan var avsedd för tre klasser,
med intagning vartannat år. Intagningsåret fanns alltså
1:a, 3:e och 5:e klass och året därpå 2:a, 4:e och 6:e
klass. Under de sista åren av skolans verksamhet fick
en del av eleverna gå 5:e och 6:e klass i Höbring skola.
Undervisningen skedde på svenska. Från andra
läsåret var estniska obligatoriskt. Under skolåret
1940/41 var även ryska obligatoriskt för de högre
klasserna.
Lärare var Helene Laving, bördig från Österby,
och några terminer även Martha Appelblom från
Ormsö.
Ett stort tack till alla som gjorde träffen möjlig!

Tack för de 10 åren!
Brita Wiberg
Tänk, vad tiden går fort när man har roligt! Men efter
10 år som sekreterare i föreningens styrelse tyckte jag
att tiden var mogen att överlåta sysslan till en ny sekreterare, Svea Johansson, även hon en Ölbäcksflicka.
När jag blev tillfrågad om jag kunde tänka mig att
ta "jobbet", så tänkte jag: OK, men kanske bara en
mandatperiod tills ni hittar någon annan. Men det blev
bara roligare och intressantare under tiden och jag har
lärt mig mycket mer om min hembygd än jag visste
när jag kom till Sverige i 10-årsåldern. Ett antal ordföranden och styrelseledamöter har kommit och gått
under min tid, alla lika trevliga och intresserade av
Estland och jag uppskattar mycket det fina kamratskap som uppstått mellan oss alla. Jag önskar Svea
lycka till och vet med säkerhet att hon kommer att
trivas i gänget.

Deltagarna i Rickul skolträffen.
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Foto: Göte Brunberg

Sammanfattning av Byggregler för Nuckö kommun
Raul Targamaa, Byggnadskommittén
Var och en som vill bygga på sin mark behöver känna
till kommunens byggnadsregler. Detta gäller för alla
former av byggande, såsom hus för boende, olika
uthus, staket, m.m.
Här följer några regler enligt bygglagen och kommunens byggföreskrifter.
Grundläggande principer vid nybyggnad
Byggnad med yta upp till 20m2
En enkel ritning och en beskrivning inlämnas till
kommunen (gällande material, fasadutformning osv.).
Byggnad med yta 20-60 m2, ej avsedd för boende
Exempel på sådana byggnader är vedbod, förråd, garage, lada och ladugård.
Byggprojekt krävs ej. Man ansöker hos kommunen
om skriftligt godkännande och sänder med en ritning
över hur byggnaden skall utformas och en beskrivning.
Skall det finnas en eldstad i byggnaden krävs det
en ritning av eldstaden med beskrivning. Samma sak
gäller för indragning av elektricitet i byggnaden. Man
skall bifoga en utförlig beskrivning av elförsörjningen.
Byggnad med yta 20-60 m2, som kan användas för
boende
Exempel på sådana byggnader är sommarstuga, bastusommarstuga och småhus.
För dessa byggnader krävs byggprojekt. Man skall
inhämta kommunens projekteringsvillkor gällande det
område där man vill bygga. Efter avstämning med
kommunen lämnar man in handlingarna för projektet
till kommunen och ansöker om skriftligt godkännande.
När byggnaden är färdig ansöker man om användningstillstånd hos kommunen.
Byggnad med yta över 60 m2
För sådana byggnader krävs ett byggprojekt. Innan
man beställer detta skall man från kommunen inhämta
den detaljplanering, som gäller för området. Därefter
ansöker man om bygglov.
När byggnaden är färdig ansöker man om användningstillstånd hos kommunen.
Rivning av byggnad
Vid rivning av byggnader krävs också byggnadslov.
Då rivningen är färdigställd skall detta meddelas till
kommunen.
Information
Mer information (på estniska) finns att hämta på
Nuckö kommuns hemsida
www.noavv.ee -> ehitamine.
Kommunens byggnadsinspektör Kalev Sepp ger
gratis råd angående all byggdokumentation, men också om den tekniska lösningen, exempelvis hur ser ett

byggprojekt ut, hur utförs isoleringen av ett hus, varför byta fönster på gamla hus med mera.
Fastighetsägarens förpliktelser och rättigheter
Några ord om en fastighetsägares förpliktelser och
rättigheter enligt bygglagens § 29.
Fastighetsägaren är förpliktigad att
• garantera att det finns bygglov, byggprojekt och all
annan byggdokumentation.
• att bygget genomförs enligt ritningar och av behörig person.
• anordna övervakning av bygget.
• meddela byggstart tre dagar före arbetets början till
kommunens byggregister.
• ansöka om användningstillstånd när bygget är avslutat.
• under arbetets gång, och senare, garantera att
kommunens byggövervakningspersonal har tillgång till bygget.
Fastighetsägaren har rätt att kräva att det finns byggkontrakt, där det bland annat står vilka garantier som
byggfirman ger angående kvaliteten på arbetet. Garantier kan ske i form av pengar (upp till 10 procent av
kostnaden) eller försäkringsbrev.
Övrigt
Vid byggande av spisar, kaminer och ugnar måste
brandsäkerheten garanteras. Därtill är det lämpligt att
fråga räddningstjänstens experter eller kommunens
bygginspektör.
Vid elinstallationer måste man utgå från elsäkerhetslagen där det finns krav på kontrollmätningar.
Vid borrning av brunn krävs byggprojekt, bygglov
eller skriftligt godkännande med borrningstillstånd av
kommunen.
Altaner, balkonger och terrasser och dylikt är tillbyggnader, som inte kräver extra bygglov.
Ett staket är också en byggnad, som måste stämmas av med kommunen innan man börjar med arbetet.
Det är viktigt att staketet passar in i omgivningen.
Ett vägbygge skall följa väglagen. Markägaren/markägarna skall ha ett byggprojekt och vägbygglov.
Den som äger mark, där det finns en (gammal)
byggnad som inte är registrerad i kommunens byggnadsregister, har ansvar för att sådan registrering sker.
Vänligen kontakta kommunens byggnadsinspektör.
Bygglov, användningstillstånd och skriftliga godkännanden är avgiftsbelagda handlingar. Avgiftens
storlek varierar. Nödvändiga blanketter finns för utskrift på kommunens hemsida
www.noavv.ee/ blanketid
Lycka till med ett framgångsrikt byggande!
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En styrelseledamot presenterar sig
Anette Sjösten
Denna artikel är den första i en serie, där Hembygdsföreningens styrelseledamöter skall presentera sig själva.
Min mamma hette som flicka
Agnes Vesterby, född på
Mickasgården i Rosleps by.
Morfar var Johannes Vesterby
och mormor Elisabeth Treiberg.
Första gången jag besökte
Estland var i mitten av 80talet då jag som medicine
kandidat var med kirurgkursen på studieresa till Tallinn
och Tartu. Det var en svår tid
i Estland då och när jag försökte ta mig ut till hembygden blev jag stoppad. Istället blev jag god vän med
Margus Laidre som då studerade svensk 1600-tals
historia i Tartu och sedermera kom att bli Estlands
första ambassadör i Sverige. Genom honom kunde jag
som läkarstudent skicka spiraler som preventivmedel
till estniska kvinnor så de slapp gå igenom onödiga
aborter. Västerländska grammofonskivor byttes också
mot ganska trist estnisk popmusik.
1989 tog mamma med mig och min syster Ingela
till hembygden för första gången. Det var en överväldigande upplevelse. För mig var det som att kliva in i
en film från svenskt 30-tal. Ett romantiskt landskap
med blommande dikesrenar, småskaligt jordbruk med
enstaka kor, blommande solrosor invid husväggarna,
gamla ruffiga små stugor och så doftade det timjan när
man sparkade i jorden. Stranden verkade oändlig,

tyvärr med stora vakttorn gjutna i betong som förfulade.
Dessutom stod mammas fädernegård kvar, en av
de få intakta gårdarna som fanns kvar sedan alla flytt
1944. Ett vackert gult hus, dock med färgen flagnande
från väggarna, med visthusbod, bastu och farbror
Kristians hus fortfarande kvar på tomten. Här har tre
familjer levt ett rikt liv tillsammans: äldste brodern
Anders, Kristian och min morfar Johannes som alla
delade gården.
Vi blev i alla fall inbjudna av Katarina, den ryska
kvinna som levt där med sina söner sedan de tog över
gården efter kriget. Jag minns måltiden, syrad gurka
från stora glasburkar och stekt flundra. Mamma visade
oss runt i huset, det hus som jag känt mig så bekant
med efter alla berättelser från mammas uppväxt som
jag och min syster fått höra under hela vår barndom.
Till Estland ville jag tillbaka, till stranden där stenarna nu låg så nära land mot vad mamma minns,
dom var ju så långt ut i havet när hon var liten. Vi har
rest några gånger, jag och mamma och mina barn. Vi
bor i Hapsal eftersom min mamma och hennes systrar
tyvärr inte har någon mark i Roslep.
I Rickul/Nuckö Hembygdsförening vill jag gärna
arbeta för att aktivera estlandssvenskar här i Sverige.
Alla har ju inte möjlighet att resa till Estland och jag
tycker att vi ska ha aktiviteter här i Sverige som ger
oss samhörighet och även får den yngre generationen
att känna lust att skaffa mer kunskap, men framförallt
känna att de ändå tillhör den estlandssvenska minoriteten. Jag tycker det är så sorgligt att nuckösvenskan
håller på att dö ut, att vi är så många som hört föräldrar och morföräldrar "språk nokasvensk" men som
inte själva kan språket. Jag hoppas att jag som styrelsemedlem kan vara med och påverka detta.
Jag bor med man i Vasastan i Stockholm och har
tre barn: Clara 21, Agnes 17 och Joar 11 år. Somrarna
tillbringar jag på Tynningö i Stockholms skärgård.
Arbetar gör jag som gynekolog och driver en mottagning på Söder. Både inom mitt jobb och utanför är jag
engagerad i kvinnors och flickors hälsa.
Vi ses på strandfesten i sommar!

Midsommarmöte i Spithamn
Spithamns byalag har möte på Mogården lördagen den 26 juni kl. 13.00.
Tänk på aktuella frågor. Ta gärna med er vinster till lotteriet.
Välkomna!
Johannes och Elisabeth Vesterby.

Foto: SOV:s arkiv

10

En månad på Aibolands museum
Ülo Kalm, museidirektör
Anbudet att göra en insats för Aibolands museum
kändes hjärtenära för mig och den 5 april 2010 började jag som museidirektör. Under en månad har jag fått
klart för mig i vilket tillstånd som museet är och har
tillsammans med specialisten Jorma Friberg och administratören Eva Mägar börjat organisera museilivet.
Så få anställda är vi faktiskt!
Vad har vi förmått göra? Den 13 april träffade jag
Sveriges ambassadör Jan Palmstierna och Svenska
ambassadens kulturråd Liina Kummik. Vid mötet gav
jag en kort översikt över museet och de förestående
problem som kräver lösning. Helt säkert är det viktigaste att lösa ägarfrågan för museihuset. Innan det
problemet är löst är det besvärligt att planera för museets fortsatta utveckling.
Ambassadören visade stort intresse för museets
fortlevnad och lovade att hjälpa till med att lösa de
frågor som berör museet.
Tack vare Christer Widgrens hjälp med att samla
frivilliga krafter under sommarperioden har flera personer visat intresse och de första avtalen har slutits
med dem.
Den 25 april deltog jag, på kallelse från SOV:s
ordförande Lars Rönnberg, tillsammans med Olof
Stroh och Uile Kärk-Remes i samrådsmötet med företrädare för hembygdsföreningarna. Jag gav för deltagarna en översikt över museets kort- och långsiktiga
verksamhetsplaner och vi diskuterade möjligheten till
samarbete.
Jag har tagit kontakt med de svenska ägarna till
museihuset och framfört min önskan att påbörja en ny
dialog för att lösa ägarfrågan. Till ägarna sände jag
även en av egendomsbyrån beställd och färdigställd

expertuppskattning av husets värde. Baserat på dagens
marknadspriser uppskattades egendomens värde till
1,6 miljoner EEK.
Jag vände mig också till ägarna med en önskan att
måla om fasaden på museihuset och fick tillstånd av
dem. Därför kan jag intyga att vi har påbörjat ett angenämt samarbete med ägarna.
I museet hade vi ett par dagar hjälp av Olof Stroh,
som inventerade vad som finns i museets ägo och fann
spännande fotonegativ. Tillsammans beslutade vi att
beställa foton i A4-format av dem och lägga till texter
och rama in dem. Så färdigställdes också en temautställning om Ormsö, som negativens ägare Johann
Ferdinand Luikmill, när han åren 1933-34 besökte
Ormsö på somrarna, gav det roliga namnet: "På
Ormsö ser man inte sådana här bilder". Ett tack till
Olof Stroh, utan honom hade denna utställning inte
blivit av.
Utställningens 135 första besökare kom på evenemanget "Museernas kväll" den 15 maj, då många estniska museer var öppna gratis kl. 18.00-22.00.
Museets båt, jalan "Vikan", har blivit översedd av
Jorma Friberg och små reparationer har gjorts. Den är
klar att segla ut i Hapsalviken.
Till museets gård har vi tillverkat träbänkar och
bord, så att en stor busslast med besökare nu samtidigt
kan se på havsutsikten och dricka kaffe i vårt friluftskafé.
Ett hjärtligt Välkommen till Aibolands museum
och ett snart sammanträffande!

Resultatet av Bildfrågan
De rätta svaren på frågorna i bildfrågan om Estlands
geografi och moderna historia i Medlemsblad nr 1
2010 är följande:
1. Suur munamägi
11. Finland
2. 318 m
12. Den 24 februari
3. Võrumaa
13. Johan Laidoner
4. 15 st
14. Tartu
5. Otepää
15. Molotov/Ribben6. Emajõgi
troppakten
7. Narva
16. Konstantin Päts
8. Muhu
17. 1991
9. Pärnu
18. D-marken
10. Kadriorg
19. 2004
20. Sverige
Den först dragna rätta lösningen hade sänts in av Mattias Zetterberg i Uppsala. Han får välja en av Hembygdsföreningens böcker som pris.

Ülo Kalm och Olof Stroh under arbetet med den nya
utställningen.
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Kulturrådet

Västra Kustens Skogsägare

Ingegerd Lindström

Bengt Brunberg

Kulturrådets årsmöte
Kulturrådet hade sitt årsmöte den 13 mars i år. Det var
de nu sittande ledamöternas sista årsmöte. Mandatperioden löper ut i år och till hösten skall nyval ske.
Vid årsmötet blev det, som alla tidigare år, tyvärr
ingen djupare diskussion om den kommande verksamheten utan en koncentration på budgeten och på
ordförandens arbete. Det verkar som att flertalet av
rådets medlemmar inte är medvetna om vilket enormt
arbete som ordföranden lägger ner på verksamheten.
Kanske är det styrelsens fel att vi inte har lyckats informera om den saken men i verksamhetsberättelsen
kan alla läsa om vad som har hänt under året.
Årets budget från kulturministeriet blev nedskuren
med 75 000 EEK som en följd av den allmänt dåliga
ekonomin i krisens bakvatten.
Nyval
Under hösten kommer ett nyval till rådet att ske. Vi
har nu fått klart med en valbudget och tidpunkten är
preliminärt bestämd till den 12-14 november. Närmare information kommer i nästa Medlemsblad. Har ni
några förslag på kandidater till valet tar styrelsen gärna emot dem.
Det kommer att finnas möjlighet att poströsta eller
att gå till en vallokal. Den blir förmodligen SOV:s
lokal på Roslagsgatan 57 i Stockholm.
Aibolands museum
En av Kulturrådets hjärtefrågor under dessa tre år har
varit Aibolands museum. Äntligen ser det ut som det
finns en ljusning där. Som alla kanske vet så har Ülo
Kalm blivit utnämnd till ny direktör för museet. Om
vad han har hunnit uträtta och om hans planer kan ni
läsa på sidan 11.
Digitalisering av tidskrifterna Kustbon 1918-1949
och Sovjetestland
Arbetet genomförs av Nationalbiblioteket i Tallinn.
Kulturrådet finansierar projektet och har tagit fram
uppgifter om var olika nummer av tidskrifterna finns
arkiverade.
För att kunna få en komplett uppsättning har vi
även ingått ett samarbetsavtal med KB (Kungliga
biblioteket) i Stockholm.
Svenskdagen
Svenskdagen år 2010 kommer att vara på Ormsö eftersom man där firar 20-årsjubileet av Ormsö kyrkas
återuppbyggnad. Kulturrådet kommer att medverka
med informations- och bokstånd, utställningar och
annat. Bland annat kommer ett Vikingaspel att framföras. Även i år blir det en löptävling som förra året
men denna gång kallas den Ormsöloppet. Anmäl er
gärna till den via epostadressen
ukark-remes@swipnet.se.

Det händer verkligen mycket som är positivt just nu i
vår förening Västra Kustens Skogsägare. En ny modell för skogsskötsel och virkesförsäljning kommer
snart i gång, efter beslut på årsmötet i maj. Vi har
etablerat bra kontakter och samarbete i Estland som vi
tror ska passa våra medlemmar. Vi siktar på att medlemmarnas alla olika behov som skogsägare ska kunna tillgodoses.
Vi har till förmånliga priser just beställt nya skogsbruksplaner till alla de medlemmar som önskat detta.
Planerna kommer att levereras i slutet av sommaren.
De blir då utmärkta underlag för att bestämma vilka
avverkningar man vill ha genomförda. Utan en giltig
inventering av skogsfastigheten får för övrigt inga
avverkningar ske. Vår rekommendation är att alla
skogsägare i sommar tar sig en titt på skogarna och
meddelar oss om man behöver avverka eller vill ha
hjälp att avgöra detta.
Vi kommer inledningsvis att samarbeta med det
välsedda företaget Stora Enso Mets vid avverkning
och virkesförsäljning. Företaget kommer också att
hjälpa oss skogsägare med att till exempel diskutera
avverkningsbehov, skaffa avverkningstillstånd och
utföra en del kompletterande arbeten. Deras rutiner för
kontraktering, kvalitetsuppföljning och betalning ser
förtroendeingivande ut. Till vintern kan avverkningarna komma i gång igen och priserna ser ut att bli bra.
Vi kommer också att samarbeta med den estniska
skogsägarrörelsen, som kan ge medlemmar hjälp med
rådgivning på fastigheterna, bidragsansökningar och
beställning av skogsvårdsarbeten. Efterhand kommer
man också att börja med avverkning. Särskilt positivt
är att man i den nya skogsägarföreningen Läänemaa
Metsaühistu kommer att utse en kontaktperson som
kan svenska.
Västra Kustens Skogsägare finns förstås också till
för information, rådgivning, utbildning, kontakter i
Estland med mera. Hör gärna av er!

Tät tallskog i Rosta.
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Foto: Bengt Brunberg

Godsen i Rickul/Nucköområdet, del 2
Göte Brunberg
I artikelns del 1 i Medlemsblad nr 1 2010 gavs en
allmän beskrivning av godsens historia. I denna artikel, som till stor del är baserad på de angivna källorna,
beskrivs varje gods historia mer i detalj.
De flesta av godsen etablerades i början av 1600talet då svenska staten skänkte, sålde eller pantsatte
marker för att betala de skulder som främst de dyrbara
krigen hade resulterat i. När det gäller det exakta året
kan uppgiften variera mellan olika källor.
För att ge en (viss) uppfattning om godsens storlek
anges hur många personer, fördelat på svenskar (sv.)
och ester (e.), som bodde på respektive gods vid folkräkningen ("själarevisionen") 1858. Att observera är
att fördelningen bara representerar en historisk verklighet. Fram till 1816, då livegenskapen avskaffades,
var det viktigt om man var "fri svensk" eller "livegen
est". Man har emellertid även i senare själarevisioner
fortsatt att sortera befolkningen, fastän den etniska
tillhörigheten inte längre hade samma betydelse.

Det skall påpekas att även de största godsen i området var små i förhållande till många av de gods som
fanns på andra platser i Estland. De minsta var säkert
inte tillräckligt stora för att ägaren skulle kunna leva
bara på de intäkter som man fick från godsets egen
mark och som arrende från bönderna.
Som nämndes i den förra artikeln förändrades godsens situation från slutet av 1800-talet genom att de
måste sälja den tidigare utarrenderade marken till
bönderna. Dråpslaget kom med markreformlagen
1919, genom vilken nästan all jord konfiskerades till
staten. Godsen fick i princip endast behålla den mark
som krävdes för att avkastningen skulle räcka till för
underhållet av byggnaderna.
Rickul
Etablerades: 1620.
Byar 1858: Spithamn, Bergsby, Roslep, Ölbäck, Paj,
Haversved, Rickul, Höbring, Gambyn och Lucksby.
Antal personer 1858: 947 (932 sv. och 15 e.).
Godset var det största i Rickul/Nucköområdet. Dess
historia tar sin början 1604, då Karl IX pantsatte de
till Hapsals slottslän hörande byarna Rickul, Höbring
och Ölbäck till Robert Woldeck, som 1620 grundade
ett gods i Rickul by. År 1627 köptes godset av Jakob
de la Gardie tillsammans med byarna Roslep, som
sedan 1605 hade varit i Engelbrecht von Tiesenhausens ägo, och Bergsby, som sedan 1610 hade ägts av
Gert von Euthan. År 1637 tillades Spithamn, som
tidigare ägdes av Fromhold von Tiesenhausen.
På 1640-talet utvidgade ägaren sina marker runt
godset. Bönderna i Rickul by tvingades bort från byn
och fick odla upp ny mark längre österut, i Gambyn.
De la Gardies son, rikskanslern Magnus de la Gardie, pantsatte 1670 godset till riksrådet Reinhold
Metztackens arvingar. Det ägdes sedan under några
årtionden av släkten von Pahlen till dess att Johan
Andreas von Pahlen 1704 sålde godset till sin svåger
Fromhold Johan von Taube. På detta sätt blev släkten

Godsen i Rickul/Nucköområdet.

Rickul gods huvudbyggnad 2009. Foto: Göte Brunberg

Karta: Göte Brunberg
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von Taube ägare till godset och förblev det sedan i
över 200 år.
År 1813 förvärvade släkten von Taube även godsen Nömmküll (Klottorp) och Sutlep. År 1822 köptes
bigodset Prosta från Magnus Johan Stenbock på Uuemõisa. Genom dessa förvärv blev släkten von Taube
den dominerande markägaren i Rickul/Nucköområdet
Efter markreformen fick godset behålla anmärkningsvärt mycket mark, nästan 400 ha.
Av godsets byggnader finns huvudbyggnaden kvar
i gott skick medan ekonomibyggnaderna har förfallit.
Huvudbyggnaden ägs av en skola i Tallinn.
Nömmküll
Etablerades: 1627.
Byar 1858: Klottorp.
Antal personer 1858: 376 (186 sv. och 190 e.).
Godset skapades av de till Hapsals slottslän hörande
byarna Klottorp och Ledeküll, som guvernören i Livland Jakob de la Gardie sålde till Hans von Fersen.
Godset blir sedan i familjen von Fersens ägo fram till
år 1813. Då säljer Georg Gustav von Fersen Klottorp
och Ledeküll till sin syster Theophile Gustava, som
var gift med Gustav Wilhelm Heinrich von Taube på
Rickul gods.
År 1930 inreddes halva huvudbyggnaden till lokaler för de svenska eleverna i Sutleps folkskola. Under
sovjettiden användes huset bland annat som samlingslokal.
Huvudbyggnaden är nu privatägd och i ganska förfallet skick.
Sutlep
Etablerades: 1614.
Byar 1858: Sutlep.
Antal personer 1858: 298 (245 sv. och 53 e.).
Godset var från början bigods till Neuenhof (Uuemõisa), som 1687 ägdes av Otto Wilhelm Königsmarck.
Otto Magnus Johann von Richter pantsatte 1789 godset Uuemõisa tillsammans med bigodsen Sutlep och
Löwwe till Otto Reinhold von Ungern-Sternberg på
87 år.
Den senare historien är något oklar, men ägare till
godsen 1808 var Jakob Pontus Stenbock. Det året
avskiljs Sutlep som eget gods till hans son Magnus
Johann. År 1813 förvärvades godset av Gustav Wilhelm Heinrich von Taube på Rickul gods.
Av Sutleps gods byggnader finns endast rester av
husgrunder kvar.
Pasklep
Etablerades: 1624.
Byar 1858: Pasklep, Enby, Hosby och Stor-Harga.
Antal personer 1858: 529 (477 sv. och 52 e.).
Godset gavs 1624 som förläning av Gustav II Adolf
till överstelöjtnanten Jürgen von Aderkas. Efter dennes död ägdes godset under några decennier av släkten
von Ungern-Sternberg. Genom ett byte 1661 förvär-

vade rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie de till
godset Kolanäs hörande byarna Pasklep, Hosby och
Stor-Harga i utbyte mot egendom i Ridala socken.
I slutet av 1670-talet flyttade de la Gardie godset
från Kolanäs till Paskleps by. Det innebar att en
mängd bönder i Paskleps by måste flytta. Enligt Jörgen Hedman fanns det 1676 52 bondgårdar i byn.
Endast 22 av dem hade 1677 fått stanna kvar som
bönder i byn. Sju bönder hade flyttats till Hosby och
12 till Kolanäs. Resten av de forna bönderna hade
blivit lösmän.
Efter de la Gardies svärson Otto Wilhelm Königsmarcks död drogs godset genom Karl XI:s reduktion
in till kronan.
Genom ett domstolsbeslut 1734 övergick godset i
Christoph Richters ägo och senare till hans barn. Under 1700- och 1800-talen byter godset många gånger
ägare till dess att det 1884 köps av Alexander Frischmann. Vid Frischmanns död 1902 övergår ägarskapet
till hans änka och barn.
Under sovjettiden var godset förläggning för
gränsvakterna. Det är nu ganska förfallet, men en ny
privat ägare har börjat att rusta upp det.
Dirslätt
Etablerades: 1614.
Byar 1858: Del av Dirslätt.
Antal personer 1858: 62 (2 sv. och 60 e.).
Till godset hörde endast en del av byn Dirslätt (den
resterande delen tillhörde godset Taibel/Taebla). Det
förekommer i egendomsregistret först 1788, då det
pantsätts av Karl Ludwig von Taube till Daniel von
Dannenstern på 49 år. Panten byter sedan många
gånger ägare till dess att godset 1824 genom köp
övergår i Christian Heinrich Thedes ägo. År 1896
köps godset av ölbryggeriet Saku Õlletehas.
Herrgårdsbyggnaden finns kvar i relativt gott
skick.
Bysholm
Etablerades: 1783.
Byar 1858: Lill-Harga.
Antal personer 1858: 101 (samtliga ester).
Byarna Bysholm och Lill-Harga, som tillhörde godset
Udenküll, befolkades ursprungligen av svenska bönder. Godsets ägare von Knorring sade tvingade emellertid 1775 bönderna att lämna sina gårdar. En del av
dem flyttade till holmar utanför Hapsal. Byn Bysholm
lämnades fri från bondejord men till Lill-Harga flyttades estniska bönder från andra byar som tillhörde
godset Udenküll.
År 1783 blir Bysholm, i samband med att von
Knorring säljer det till Stephan von Riegel, ett självständigt gods. Det pantsätts många gånger under de
följande decennierna till dess att det 1856 köps av
Rudolf Karl Johan von Ungern-Sternberg. Det förblir
sedan i släkten von Ungern-Sternbergs ägo.
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Det var i Bysholms gods herrgårdsbyggnad som
Svenska Odlingens Vänner bildades vid ett möte
1909. Från 1924 inhyste byggnaden Bysholms skola.
Den är i dag i privat ägo och i gott skick.
Birkas
Etablerades: 1620.
Byar 1858: Birkas.
Antal personer 1858: 120 (45 sv. och 75 e.).
Byn Birkas avsöndrades 1610 till Wilhelm von Tiesenhausen. Godset bildades 1620. Det finns inga anteckningar i egendomssregistret förrän 1750, då Ulrich Johann von Brümmer säljer godset till Detlow
Gustav von Wrangels änka Elisabeth. År 1799 köper
Karl von Ungern-Sternberg godset. Det kvarstod sedan i släkten von Ungern-Sternbergs ägo.
Herrgårdsbyggnaden stod tom ett tjugotal år innan
den nystartade Birkas folkhögskola 1920 flyttade in i
den. Den är numera huvudbyggnad för Nuckö gymnasium.
Skåtanäs
Etablerades: 1663.
Byar 1858: Skåtanäs.
Antal personer 1858: 125 (74 sv. och 51 e.).
Godset har en gammal historia. Redan 1569 förlänade
ordensmästaren Wilhelm von Fürstenberg, med Johan
III:s godkännande, godset "för evig tid" till Tomas
Vegesack År 1594 är Vegesacks svärson ägare till
godset. Sigismund III överlåter det då till Benedict
Beckhusen. Godset har sedan många ägare till dess att
Rudolph von Ungern-Sternberg köper 1879. Det förblir sedan i släkten von Ungern-Sternbergs ägo.
Huvudbyggnaden förföll under sovjettiden. Nu
finns bara grunden kvar.
Lyckholm
Etablerades: 1662.
Byar 1858: Österby och Rosta.
Antal personer 1858: 285 (208 sv. och 77 e.).
I början av 1600-talet var Lyckholm fortfarande en
holme som tillhörde godset Udenküll. År 1662 skapades på holmen ett litet gods. Det förekommer inte i
egendomsregistret förrän 1734, när arvingarna till

Peter Richter genom domstolsbeslut förklaras som
godsets rättmätiga ägare. Peter Woldemar von Rosen
köper 1799 godset och det förblir sedan i släkten von
Rosens ägo.
Huvudbyggnaden förföll under sovjettiden till en
ruin. Den återuppbyggdes av Gustav von Rosen och
återinvigdes 2001. I det forna stallet finns nu Lyckholms museum.
Kolanäs
Etablerades: 1782.
Byar 1858: Kolanäs.
Antal personer: 39 (samtliga svenskar).
Godset verkar enligt själarevisionerna endast ha funnits "på papperet" och aldrig varit bebott. Ägare har
sedan 1795 varit släkten von Rosen på Lyckholms
gods.
Nuckö pastorat
Etablerades: Före 1606.
Byar 1858: Gutanäs.
Antal personer 1858: 154 (152 sv. och 2 e.).
Intäkterna gick till församlingens verksamhet.
Källor
Referat av överlåtelsehandlingar i Egendomsregistret
i Estniska riksarkivet.
Jörgen Hedmans artikel "Flyttningsrörelser inom
Estlands svenskbygd. Vräkningarnas tid 1600-1810" i
Kustbon nr 2 2003.
Prosten Johan Carlbloms berättelse om Nuckö församling.
Själarevisionen 1858 i godsen i Nuckö socken.

Markägare i Estland!
Vi hjälper Dig i följande ärenden som
överlåtelse, arvsärende, försäljning eller
köp av fastigheter, bygge, översättningar
och annat.
Nytt:
ansökan om statliga bidrag och EUbidrag för skogs- och jordbruksmark
och naturskyddade områden.
Behöver Du hjälp, kontakta oss!
Katrin Schönberg
Jus Suecanum OÜ
Tfn/Fax: +372 47 37 339,
mobil: +372 55 24842
E-post: katrin@ jussuecanum.ee
www.jussuecanum.ee
OBS! Vi har flyttat! Ny adress:
Nurme 2, 90507 Haapsalu, Estland

Lyckholms gods huvudbyggnad 2009.
Foto: Göte Brunberg
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Beställning av vykort

Trevligt litet trähus i Hapsal uthyres!

Vykorten av Karin Dalströms och Linnéa
Granberg Sönnerts väggbonader beställs från
Ingeborg Gineman, tfn 08-642 59 53, e-post
ingeborg.gineman@comhem.se
Pris: 10 kr/styck, 30 kr för hela serien.

Huset är nyrenoverat och ligger nära havet
på Suur-Mere-gatan i Hapsals gamla stad.
Mysigt boende med 2+3 bäddar i separata
sovrum.
Matlagningsmöjligheter, tvättmaskin, TV,
WiFi, WC, dusch.
Trädgård, grillmöjligheter.
Vänliga priser.
Information och bokningar:
Katrin Schönberg +372 55 24842
katrin.schonberg@mail.ee

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
M/S Baltic Queen och M/S Victoria går alternerande varje dag från Stockholm (Värtahamnen) och Tallinn.
Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 17.45 - Mariehamn 00.50
Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.00
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50
Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.00

Biluthyrning i Tallinn med
service på svenska
Dygnspriser från 500 EEK (med obegränsad
körsträcka!).
För bokning eller frågor, hör av er till Matti,
Autopluss OÜ, tfn +372 56 566 390, eller
e-post myo@hot.ee
Hemsida http://autopluss.onepagefree.com

För medlemsrabatter och andra villkor, se
www.rnhf.se (gå till "Medlemssidor").
Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 66 60
Avtalsnumret 4799 skall anges.
För biljettpriser och annan information, se
www.tallinksilja.com/sv

Välkommen till Roosta semesterby i
det Estniska landskapet Läänemaa
vid Östersjön!
Här finns 32 stugor med ett, två eller tre sovrum. Rökfria rum. Ett hus även med bastu.
Platser för husvagn med framdragen el.
I huvudbyggnaden ligger ett nytt fritidscentrum
med restaurang, bar, konferensrum, bowlingbanor, bastu, bubbelpool och vilrum.
Du kan spela biljard, tennis och minigolf, jogga, cykla, vindsurfa, hyra roddbåt och åka på
utflykter, t.ex. till Hapsal eller Odensholm.

Färjetrafik Kapellskär-Paldiski
M/S Via Mare går varje dag från Paldiski och
Kapellskär.
Tidtabell (lokal tid)
Paldiski 00.45 - Kapellskär 10.00
Kapellskär 11.00 - Paldiski 22.15
För medlemspriser och andra villkor, se
www.rnhf.se (gå till "Medlemssidor").
Bokning: Tfn 08-559 252 97
För medlemsrabatt skall bokningskoden
"SEFÖR" anges. När biljetten hämtas skall
medlemskortet uppvisas.
För övrig information, se
www.bsl.ee/?keel=sw

20% rabatt för medlemmar i
Rickul/Nuckö Hembygdsförening!
Tfn (+372) 47 97 230, 52 56 699,
fax 47 97 245
E-post roosta@roosta.ee
Hemsida www.roosta.ee
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