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STAMNINGSBILD FRAN ESTLAND
Så här inför juletid går mina tankar till ett brev som min mormor Lisa Österman
från Spithamn-Esmas skrev till miri mor Inez. Min mor kom som 16-åring våren
1938 till Sverige och arbetade som hembiträde i Ålsten, Stockholm. Breven var
efterlängtade på båda sidor Östersjön och min mors oro stor för föräldrar och
sy*on som var kvar i hembyn i krigstid. I det här brevet kan vi läsa om hur livet
var i byn kring juletid 1942, för 51 år sedan.
Spithamn den 6/1 1942
Mitt ömt älskade barn
Vi tacka så innerligt för ditt kärkomna brev vi mottogo några dagar före jul. Nu får
jag först önska dig ett gott nytt år och sedan får jag berätta lite om vår jul.
En så mörk jul har jag nog aldrig varit med om, en liten tom gran hade vi på bordet.
Julkvällen den tiden som vi förr sutto i bönehuset kring julgranen, hade vi nu
hemma en mörk skimmning utan korvar och utan öl, lite rågkakobre utan socker, 14
karameller hade vi på person och inga nötter. Och inte heller hade vi några
bönemöten, vi har lov att samlas från lagens sida, men hus och belysning fattas oss.
Idag fira vi trädonde dagen, så äro alla helgdagar förbi. Så bärias hacket juls
vinteren med sina arbeten. Line har jag uppspunnet redan, vi har lite hemväxt lin,
det spann jag till oprän 15 alnar handukar. Nu som inga bomullsoprän fås får man
vara nöjd med helt linne. Ulle räcker nog inte väva från, det är just att man
näppeligen får på händer och fötter.
Ja, så som jag hade brevet halv skrifvet kom Astrid, Aline (döttrar) och Gundel in.
Astrid hade brev från dig, då var det roligt att höra från dig. Du skrev att du skulle
skriva brev till mig efter jul, så våra brev gå nu om varann på vägen, men det gör
ingenting oftare får man höra från varandra.
Menhcirt (sonson) var här julen lang, sov en natt här sen gick vi till Bergsbi i bena.
Han fick nu nya kängor till jul så han kan vara ute med de andra pojkarna, han är så
duktig pojke i skolan, han skrifver så fint.
Jag har inte tur idag med mitt brevskrif, nu kom·Mina (syster) in, hon hälsa dig så
mycket. Aline bad om de varmaste hälsningar till dig. Du har väl hört att W åldes
bror Hialmar (kusin) drunknade på Dagö, de har nog stor sorg efter honom.
Jag får nog nu sluta med detta brev, jag skrifver nästa gång mera. Pappa skulle
också skrifva, nu blir det inte någon skrifvning af, han är så gammal, han vill inte
bråk sin gamla tankar.
Din egen älskade mor
(Jag har följt min mormors stavning och ordval, förklaringarna inom parentes är
mina.)
Inger Nemeth
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ORDFÖRANDEN
Markfrågor
Jag tänkte beröra några av de frågor, som normalt kan tarva svar.
Vem ärver och hur sker fördelningen av mark?
Svar: Om den lagfarne ägaren lever får den all mark,
om denne är avliden ärver makan/maken,
om även denna är avliden ärver bröstarvingarna dvs barnen, även
adoptivbarn.
Ex.

Bröstarvingarna är 3 stycken.
syster ärver
brcxler ärver
avliden syster ärves till

fördelas:
1/3
1/3
1/3 av barnen ihop

Marken får inte delas upp i mindre delar än 10 ha med följande undantag:

Ex.

•

om marken totalt sett är mindre än 10 ha

•

man får dela av till sommarstugetomt på några tusen m2

Om marken är på totalt 16 ha och 2 syskon återsökt den sker fördelningen:
Syskon 1 får allt och måste kompensera 16:2 = 8 ha eller med 503.
3 syskon återsökt dessa 16 ha.
Ett syskon får allt och måste kompensera 16:3 = 5,33 ha till de två andra
syskonen eller andra syskonet får kompensation för 5,33 ha och tredje
syskonet likadant.

Sommarstugetomter kan avstyckas till syskon två respektive tre. Man utser själv
inbördes vilket syskon som tilldelas marken på 16 ha. Alla som sökt sin mark
tillbaka kallas samtidigt till lantmätaren för fastställande av markfördelningen
respektive kompensation. Man måste vara överens ·inbördes för att fastställelsen
skall ske.

SAMÄGANDERÄTT
kan numera ske om marken är över 20 ha eller om - sedan man fått tillbaka marken
- lägger in allt i ett nybildat estniskt bolag eller bildar bostadsrätt på minst 3
personer. Svensk bostadsrätt synes överensstämma med esternas Lähistu. Stadgar
finns för bägge. Tillvägagångssättet är för svårt att här beskriva. Det bör man
förklara byvis eller familjevis.
Hur man än förfar bör planeringen bli långsiktig för att undvika senare
uppkommande generationsproblem.
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NYTT FÖRSÄKRINGSBOLAG I HAAPSALU
För den som behöver anlita försäkringsbolag kan jag vid behov anvisa annat än det
jag tidigare skrivit om.

EV. KÖPAVMARKELLERHUS
Innan mark och hus återställs till de rätta ägarna bör man alltså noga undersöka
säljarens rätt till att sälja.

LÄNSSTYRELSENS KOMMISSION
De arbetar envetet, men ansökningarna är många. Får ni skrivelse därifrån så tag det
lugnt. Tag dock gärna kontakt med byombudet för förklaringar.

GOANTI
Einar Ramberg

Annons

••

FORRellerSENARE
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!
'.Einar :Jlam6er9

PARSELLS

REVISIONSBYRÅ AB
östermalmsgatan 33
Box 26 122, 100 4 1 Stockholm
Telefon 08-24 78 70

Margita Åberg-Palosvirta,
VD för Nordisk Cedok
Resebureau AB, meddelar
oss att man bildat
VÄSTRA ESTLANDS
YRKESKVINNORS
(Business and Professional
Women) klubb med Jaine
Belovas som ordförande.

RADIO (Svenska tider)
Radio Sweden - utlands
sändningarna:
På estniska dagligen kl 16.30
49 m 6000 kH2
Estniska radion:
På svenska månd - lörd. 22.00,
sönd. 10.00 50,6m 5925 kHz
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SEKRETERAREN
Av besparingsskäl har styrelsen beslutat att också i fortsättningen endast skicka ett
exemplar av alla meddelanden till medlemmar som har samma adress. Den som
ändå vill ha var sitt meddelande, kan höra av sig till mig så ordnar jag det.
Tack för att ni skriver härstamningsort/by på inbetalningskortet! Nu vet vi varifrån
de flesta medlemmar kommer. Fortsätt att skriva byn (eller byarna), så vet vi snart
varifrån alla kommer.
Jag har en mall på estniska för gåvobrev om man vill skänka sin mark till någon.
Hör av er om ni vill ha en kopia (08-510 508 28).
Gurli Schönberg Fyhr

KASSÖREN
Under år 1993 har tillströmningen av nya medlemmar varit god. Hitintills har 133
ordinarie och 25 stödmedlemmar tillkommit, dvs 158 nya medlemmar.
Per den 31 december 1992 var antalet medlemmar 360 och härtill kan vi således
"räkna in" ytterligare 158, varför antalet för närvarande är uppe i totalt 518
medlemmar.
Som bilaga till detta medlemsblad medföljer medlemskort för år 1994, tillsammans
med två stycken gireringskort. Medlemskortet skall avskiljas innan betalning sker
och man kan notera inbetalningsdagen för medlems- och serviceavgiften på baksidan
av kortet.
Årsmötet beslöt att en serviceavgift på 100:- kronor skall erläggas under år 1994.
Här tillkommer den ordinarie medlemsavgiften på 100:- kronor. Således skall totalt
200:- kronor inbetalas för såväl ordinarie- som stödmedlemmar gällande år 1994.
Serviceavgiften har införts för att förstärka ekonomin med tanke på
festarrangemangen i samband med minnesfirandet år 1994 i såväl Estland som
Sverige. Med insikt om den svenska kronans värdeförsämring under året, får
beslutet om införande av serviceavgiften anses vara mycket välgrundat. (För 100:svenska kronor fick man 220:- estniska krooni den 19/6 1992, men till dagskurs
(1112 -93) erhålles endast 160:- Ekr.)
Styrelsen har beslutat att ungdomar t.o.m. 25 års ålder (födda 1969 och senare)
under minnesåret 1994 erhåller medlemsskap för endast 50:- kronor. Här kan
föräldrar eller övriga anhöriga göra en god insats genom att t.ex. ge ungdomarna
medlemsskap som gåva eller i form av julklapp.
Som framgår av inbetalningskortet har förenkling skett såtillvida att kryssmarkering
skall ske för de betalningsalternativ som avses. Gåvor till föreningen mottages som
tidigare med tacksamhet. Kryssa för och fyll i lämpligt belopp, räkna ut
totalbeloppet, fyll i slutsumman och betala avgifterna innan den 31 januari 1994.
Glöm inte att fylla i namn- och adressuppgifterna och härstamningsort (by eller
byar).
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Som framgår av medlemsblad nr. 2 - 1993, har insamlingsverksamhet startats
gällande Birlras gamla herrgård, S:t Mikaels församling, Estlandssvenskt museum
samt hjälpverksamhet inom Noarootsi kommun. Även för insamlingsverksamheten
bifogas inbetalningskort. Kryssa för det eller de alternativ som Du önskar stödja och
fyll i belopp, namnuppgift och även härstamningsort, om detta inte redan är gjort på
första inbetalningskortet.
Alternativen är ej uppställda i någon rangordning men jag vill speciellt nämna
"Hjälpverksamheten inom Noarootsis Kommun". Inom kommunen finns drygt 900
personer, varav ca 500 personer utgörs av pensionärer och barn under 16 år.
Hjälpbehovet är därför stort och låt oss samfällt göra minnesåret 1994 till
hoppfullhetens och glädjens år även för de människor som bor i våra tidigare
hembygder och har det ekonomiskt bekymmersamt.
Jag vill också framföra ett tack till samtliga medlemmar för den trohet Ni visat
föreningen genom att hålla medlemskapet "vid liv" och betalt avgiften för år 1993.
Under året har hitintills inbetalats gåvor till föreningen på totalt 25.245:- kronor.
Gåvobeloppet har tillskjutits av 163 personer till vilka jag vill rikta ett STORT
TACK!
Föreningens resultat för de första nio månaderna under 1993, samt ställningen per
den 30 september 1993 framgår av nedanstående resultat- och balansräkningar i
sammandrag.

RESULTATRÄKNING
1993-01-01 - 1993-09-30

BALANSRÄKNING
per 1993-09-30
0

Tkr
52
25
10

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Gåvor
Entr6avgifter
Lotterier
Totala intäkter
KOSTNADER
Trycksaker
Kostnader "Avaldus"
Portoutlägg
Årsmöte -93
övriga kostnader
Periodens överskott

Ingvar Schönberg

Tkr
100

TILLGANGAR
Bank
Postgiro
Summa tilleånear

_l

1fil.

_Q

93

17
13
10
10

5

-55

...38

SKULDER
Interimsskulder
Insamlingsverksamhet
EGET KAPITAL
Balanserat överskott
Periodens överskott
Summa skulder och
eeet kagital

19
_:I.

26

37

38

75
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KULTURKOMMITTEN
Kulturkommitren inom hembygdsföreningen har snart verkat i två (2) år.
Kommitren består för närvarande av ett tiotal personer som i sin tur är uppdelade i
olika arbetsgrupper. De olika arbetsgrupperna sysslar med musik, litteratur,
hemslöjd, sedvänjor, bildkonst och släktforskning.
Utåt har vi än så länge vare sig setts eller hörts av. Allting tar sin tid och alla är vi
barn i början. V år ambition är dock att vi i vart fall skall synas, eventuellt också
höras, i samband med högtidligheterna under minnesåret nästa år.
Vi har också startat så kallad berättarafton kring olika teman med anknytning till det
forna hemlandet Estland. Flykten, den första tiden i Sverige, mat och dryck mm.
Berättaraftnarna går till så att vi träffas några stycken kring ett kaffebord där någon
berättar eller har tecknat ner sina upplevelser eller minnen från förr.
Du som läser detta och på grund av vägavstånd eller andra orsaker ej har möjlighet
att delta i kontinuerliga träffar i Stockholm, var med änd~. Vi måste inte alltid ·
träffas i Stockholm. Tag kontakt med någon i Kulturkommitren eller med Ditt byombud och berätta hur just Du skulle kunna/vilja medverka och aktivera
kommitreverksamheten.
Richard Gineman

UPPROP
Sutleps kapell finns sedan 60-talet prydligt restaurerat i Rocca al Mare i Tallinn.
Enligt den vakthavande vid kapellet hade förflyttningen väckt stark irritation hos
lokalbefolkningen, men ingen vågade protestera.
Vid ett besök på Sutleps kyrkogård, som gav ett ljust coh vänligt intryck, berättades
detsamma av några Sutlepbor som skötte anhörigas gravar där. Överflyttningen till
friluftsmuseet och restaureringen räddade kapellet från förfall, men möjlighet till
själaringning vid begravningar gick förlorad.
Vi tror att det finns fler som tycker att själaringning borde ljuda för dem som
begravs där nu, liksom för våra förfäder och anhöriga som har sina gravar där.
Härmed vill vi rikta ett UPPROP till alla som känner så och som har sina anhöriga
begravda där:
Låt oss gemensamt resa en klockstapel på Sutleps kyrkogård. Bidrag till detta kan
lämnas på föreningens postgirokonto 556881-1. Var god ange ändamålet på
blanketten.
Richard Gineman

Harry Seffers

Rättelser:
För Linnea Granberg Sönnert, Kulturkommitten, har angivits fel tel. nr. Rätt tel. nr
skall vara: 08-551 732 57
I förteckningen över ledamöter i Kulturkommitren se Medlemsblad nr 2, skall
tillföras
Göte Brunberg
Krämarvägen 8
129 41 HAGERSTEN
Tel: 08-646 34 13
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BYGGNADSKOMMITfEN
Byggnadskommitten försöker att bevaka vad som inträffar på bebyggelse och
planeringsfronten i Estland och vi vill informera·er om följande:
Återlämnandet av mark går långsamt i Estland och därför kan vi idag inte se någon
nämnvärd aktivitet när det gäller byggandet av fritidshus i Rickul Nuckö.
Estlandsvenskar har dock börjat köpa hus, någon har börjat bygga nytt och många
funderar. Vi blir nu allt fler som kan vistas i egna stugor i de Estlandsvenska
bygderna. Många familjer står inför valet hur de skall förfara med sin mark, andra
åter funderar över nybyggande i framtiden. Alla har vi en vision om en framtid för
vår gamla hembygd. Byggnadskommitten har ansett att det är viktigt att försöka
dokumentera den befintliga bebyggelsen i Rickul Nuckö innan byggnaderna utplånas
eller förvanskas.
Arkitektstuderande i Tallin har för andra året i rad förlagt sin kurs i uppmätning av
historisk bebyggelse till våra hembygder, vilket vi tycker skall uppmuntras på alla
sätt. Under sommaren uppmättes byggnader av historiskt eller kulturellt värde i
Rosleps by. Jag har nyligen fått besked från anvarig professor Rein Zobel att
uppmätningarna är uppritade och vi hoppas att snart få se resultatet. Jag hoppas att
arkitektstuderande även kan fortsätta med någon annan av våra gamla byar under
1994. En av de större frågorna som berör inte bara vår egen hembygdsförening, är
de utrymda militärbaserna på våra kustlandskap. Här kan finnas föroreningar och
annat. Därför vore det bra om områdena undersöktes av expertis.
Några ungdomar som är ekologiskt intresserade har med vårt moraliska stöd sökt
pengar för att undersöka de militära områdena på Estlandsvensk mark. Tanken är att
försöka få fram resurser til rensning av farliga områden samt återställa de förstörda
landskapen.
Pengar har även sökts för planeringsfrågor i Estlandsvenska bydger i samarbete med
OrmsÖborna. Vi har dock inte stora förhoppningar om att få fram pengar till dessa
viktiga insatser i Estland. För att vi skall få fram goda planeringsideer för bevarande
och byggande i Rickul Nuckö har vi i samarbete med Arkitektskolan i Stockholm
och Konstskolan i Tallin försökt utveckla ett studieprojekt i Rickul Nuckö. Kursen
som omfattar ett tjugotal studenter, skulle arbeta dels på Gotland och dels i våra
bygder. Vi hoppas att tillsammans med några byombud som är intresserade av dessa
frågor få fram ett program för deras arbeten före årsslutet. Resultatet får vi se till
midsommar. Pengar finns avsatta på respektive skola för projektet. Genom dessa
och många andra insatser hoppas vi i byggnadskommitten att intresset för
landskapen och bebyggelsen i våra hembygder skall kunna hållas levande inte bara
bland hembygdens folk.
Sture Koinberg
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INFORMATIONSKOMMITTEN
MEDLEMSTRÄFFEN DEN 9 OKTOBER
Det är tacksamt att ordna möten i vår förening. Deltagandet blir alltid stort och
stämningen god. Så var det även den 9 oktober i Blåsut när 244 medlemmar
samlades till en höstträff.
Det viktigaste denna gång var att träffas och få tillfälle att prata.
Liksom förra gången ledde Inga Ekman allsång till Henrik Koinbergs dragspel, och
naturligtvis fanns det möjlighet att köpa böcker och lotter.
Göte Brunberg har lagt ner ett stort arbete på släktforskning i estlandsvenska
bygder. Han berättade intressant om detta och lät deltagarna få tillfålle att ställa
frågor och få råd och underlag för egen forskning.
Einar Hamberg gav kompletternade information i markfrågan i anslutning till det
möte föreningen haft med Ants-Enno Löhmus som i Estland är ansvarig för
kontakter med icke-estniska minoriteter. Minnesanteckningar från detta möte bifogas
medlemsbladet.
Träffen avslutades med att Agnes Callenmark och Festkommitten fick ett välförtjänt
tack för sitt arbete.
Per-Erik Fyhr

,

FESTKOMMITTEN
Vi vill tacka alla som kom och jutta och gjorde att samvaron blev
gemytlig. Ett särskilt stort tack till alla er som skänkte lotterivinster.
Festkommitten genom
. Agnes Callenmark
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ESTLANDSFAKTA
Arbetslöshet officiellt ca 2,5 %. I verkligheten ca 20 %.
Genomsnittslön/mån SEK ca 725. Minimilön/pension/mån ca SEK 175.
Jämförelse svensk krona - estnisk kroon:
Okt 1992

SEK 1,0 - EEK 2,13

Nov 1993

SEK 1,0 - EEK 1,60 (1112 -93)

Vid en prisjämförelse måste man dessutom ta hänsyn till att inflationen i Estland
varit ca 25 %.
Antal ryska soldater i Estland:
Jan 1991

ca

35.000

Okt 1991

15.000

Okt 1992

9.000

Apr 1993

7 .600

Nov 1993

3.600

(Första officiella ryska uppgiften)

Utvandring - i huvudsak rysktalande - 1990 -1993
1990

ca

5.000

1991

11.000

1992

35.000

1993

15.000

Icke-estniska minoriteter
Ryssar

ca 470.000

Ukrainare

48.000

Vitryssar

28.000

Finnar

16.000 (Eg ingermanländare)

Judar

4.600

Tatarer, kaukasier

4.000

Tyskar

3.500

Letter
Polacker

3. 000
2. 000

Uppgifterna är ungefärliga och utgår från folkräkningen 1989 samt en bedömning
av utvandringen.
I Läänemaa är andelen icke-ester 20 %.
Ca 100.000 ryskspråkiga är estniska medborgare vilket gör att ca 72 % av de som
bor inom landets gränser har medborgarskap i Estland.
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ESTNISKT FÖRSVAR
Rysk militär och gränsbevakning har lämnat Rickul/Nuckö-området.
Estnisk kommer istället. Hur ser den ut?
Först en kort bakgrund. Under frigörelseprocessen i slutet av 80-talet bildades i
Folkfrontens regi ett "hemförsvar" - Kodukaitse - under ledning av Andrus Öövel.
Detta kom sedan att upplösas eller gå upp i den nybildade Gränsbevakningen Piirivalve - som kom att få starka band med Folkfrontens liberal.kommunister under
Edgar Savisaar.
Bland dem som misstrodde liberal.kommunisterna och med stöd i exilestniska krestar
bildades samtidigt Försvarsförbundet - Kaitseliit - som för sina traditioner tillbaka
till motsvarande organisation före 1940.
Den estniska exilregeringen tog också initiativ till bildandet av en militär enhet Läänemaa Vabatahtlike Jäägrikompanii i Haapsalu (Pullapää).
Gränsbevakningen kom att lyda under Inrikesdepartementet, medan Kaitseliit och
jägarkompaniet ingick i Försvarsmakten - Kaitsejöud - som påbörjade en utbildning
av värnpliktiga vid bl.a. fyra nyuppsatta bataljoner (Tallin, Jägala, Jöhvi och Vöru).
Samordningen av Gränsbevakningen och Försvarsmakten har inte varit problemfri.
Det är en hård kamp om de små ekonomiska resurserna, och enskilda politiker har
utnyttjat enheterna för att få stöd för sina uppfattningar. Det var bl.a. detta som
ledde till försvarsministern Hain Rebas avgång i augusti, sedan jägarkompaniet i
Haapsalu gjort myteri och "öppnat eget" med stöd av oppositionspolitiker långt till
höger.
Läget idag är att Andrus Öövel avsatts och att gränsbevakningen troligen kommer att
skötas enligt mer västerländska principer med en ansvarsfördelning mellan polis,
tull, kustbevakning och försvar.
Jägarkompaniet omorganiseras och ansvariga för myteriet kommer troligen att
ställas inför rätta.
Inom "vårt" område kommer vi att träffa på gränsbevakningspersonal och
medlemmar av Kaitseliit ur Läänemaa Malev. De senare kan jämföras med våra
hemvärnsmän.
Jag tror inte att esterna kommer att utnyttja de gamla sovjetiska anläggningarna.
Däremot kommer de att behöva stöd för att riva "skräpet" och sanera marken runt
om.
Någon modern gräns/kustbevakningsanläggning kommer kanske också så
småningom.
I Sverige har vi ju ett gott förhållande till hemvärnet. Låt oss få detsamma till "vårt"
hemvärn - Läänemaa Malev ur Kaitseliit.
Per-Erik Fyhr
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REINHOLD SCHÖNBERG DÖD
Den 9 augusti avled Reinhold Schönberg. Reinhold var Spithamns första byombud.
Det av föreningen påbörjade arbetet låg honom varmt om hjärtat. Vi saknar en
uppskattad medarbetare. De penninggåvor som ånhöriga skänkt till föreningen
kommer till hjälpbehövande i kommunen enligt förslag från kommunansvariga.

ANNONSERING
Från och med MEDLEMSBLAD nr. 3 kommer vi i fortsättningen att införa
annonser. Syftet är att ekonomiskt underlätta utgivningen av medlemsbladet, men
också för att företag som på något sätt engagerat sig i frågor som rör Estland, skall
få möjlighet att informera.
Mycken verksamhet sker i "det tysta", men som kan vara av värde för
medlemmarna att få kännedom om.
Har Du själv ett företag eller har vetskap om någon som Du tror vill annonsera, be i
så fall vederbörande att kontakta Alrik Boman för ytterligare information.
I inledningen till detta medlemsblad publicerar vi ett gammalt "julbrev" som Inger
Nemeth har skickat in. Vi publicerar det gärna. Även till kommande medlemsblad
tar vi gärna emot berättelser som har ett allmänt intresse.

Alrik Boman

Annons
ROOSTA SEMESTERBY,stugorna bokar Du hos oss!
I HAPSAL samarbetar v i med Vive Ka ri och
hennes resebyrå:
HAAPSALU INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE(HITS)
för bokningar på SPORT hot e l l ,STADSHOTELLET
eller andra inkvarterings ,möjligheten i stan
Vive har mycket bra kontakt med alla på
ORMSÖ där vi kan fö r medla olika möjligheter.
Ni kan även boka direkt hos henne:
tel/fax 00937 2-47-5 66 67 e lle r hos oss

===NoalisttCedob
~AB

===

Tel.08-678 04 40 fax 08 - 678 77 17
Biblioteksgatan 26, v id Stureplan,STOCKHOLM
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NOAROOTSI KOMMUN
Vid höstens kommunval har Ivar Riiiitli valts till kommunalfullmäktiges ordförande.

Ulo Kalm har utsetts till kommundirek:tör (Vallavanem) på tre år.

Den 19 februari 1994:

Informationsmöte

* Utvecklingen Estland - Ulq Ignats
* Bebyggelsefrågor

*
*

Minnesåret
Resor

Den 17 mars 1994:

Nytt medlemsblad

Den 23 april 1994:

Årsmöte

Vi återkommer med kallelser.
Alrik Boman

Glöm ej minnesdagarna i Nuckö - Rickul 23/6 - 2616 1994 (midsommar).
Se (huvud) program som medföljer som bilaga till detta medlemsblad. Planeringen
fortsätter programenligt.
Lennart Strömkvist

Bertil Nyman
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HJÄLPVERKSAMHET .
Hjälpbehovet är i det nännaste oöverskådligt stort. Glädjande nog förekommer att
både enskilda och olika grupper deltar i denna verksamhet. Ett exempel på vad en
enskild person kan åstadkomma är Evey Engmans insatser. Läs tidningsartikeln om
Sjukhussängar till Estland. Utöver detta har Evey sänt två långtradare med bl.a.
möbler, britsar, gips, sprutor och andra diverse sjukhusartiklar.
Till Birlras har Evey efter kontakt med Ulo Kalm sänt bl.a. rullstolar. För
närvarande planerar hon ytterligare en långtradarlast som skall gå till Haapsalu.
Evey har kommit överens med doktorerna Urmas Sukles och Tomas Velosios i
Haapsalu om att en del av hjälpen skall lämnas till ålderdomshemmet i Läänemaa.
Hembygdsföreningen glädjer sig åt att Evey i fortsättningen även lovat hjälpa
hembygdsföreningen med råd och samordningsfrågor som berör hjälparbete.

Sjukhussängar till Estland
88 sjukhussängar från S:t Görans geriatriska
klinik står nu på salarna på sjukhuset i Haapsalu,
12 mil utanför Tallinn. Sängarna ersätter sjukhusets gamla järnsängar med halmmadrasser.
Att sängarna, med madrasser, kommit till nytta
på andra sidan Östersjön är mycket tack vare
Evey Engman, läkarsekreterare med rötter I
Estland.
På geriatriska kliniken visste man an Evey hade kontakter i Estland så när kliniken skulle byta sängar frågade man om hon kunde förmedla kontakten med vårt
grann!and. Evey tog med glädje på sig uppdraget.
Evey kontaktade sjukhusledningen i Haapsalu, inte
långt ifrån den plats där hennes föräldrar en gång bott.
Chefsöverläkaren Tomas Velosius tog entusiastiskt
emot erbjudandet om an få nya sängar.
Evey blev inbjuden an besöka sjukhuset och då förstod hon att sängarna skulle vara mer än välkomna.
Sjukhuset har en konstant brist på material och an
byta ut de gamla järnsängarna var något man inte ens
drömde om.

- Det kändes rätt att vi använde esmiska chaufförer,
de behöver också arbetstillfällen, menar Evey.
Sjuksköterskor hit

Moderna sjukhussängar har förstås diverse tekniska finesser så i mitten av januari bjöd Evey hit två sjuksköterskor från Haapsalui tre dagar.
- De bodde hos mig och fick gå runt på kliniken och
träffa kolleger. De fick förstås också lära sig alla finesser med sängarna och vi visade hur kliniken är
uppbyggd, hur vi lägger scheman och hur vi hanterar
·journalen. Jag ville gärna göra en så bra grej av det här
som möjligt, säger Evey med ett engagemang som
smittar.
I samband med att sängarna skeppades över har Evey
också samlat ihop rullstolar, möbler, skrivmaskiner,
papper och annat kontorsmaterial.
Nu har kliniken på S:t Göran fått sina nya sängar och
det har sjukhuset i Haapsalu också. Närmare bestämt
88 stycken.

Svårt att få pengar

Men nu kom problemen. att få fram 20 000 kronor till
transporten visade sig inte vara så lätt. Flera hjälporganisationer sa nej och till slut vände sig Evey till
biståndsenheten på Sida. Där meddelade man att allt
bistånd just nu gick till det forna Jugoslavien och tyvärr kunde de inte hjälpa till. Men då blev Evey arg:
- Jag behövde ju bara ha 20 000 kronor, det är inga
pengar i sammanhanget. Jag tycker det är fel att bara
sat,sa på en sak eller ett land i taget.
Evey stod på sig och biståndsenheten gav med sig och
i samarbete med Lions så kunde transporten arrangeras. Man har utnyttjat långtradare och chaufförer från
Estland.

Här är Evey tillsammans med Pirit Tamme och Lea
Heeringas från sjukhuset i Haapsalu. De båda sjuksköterskorna besökte geriatriska kliniken och fick där
utbyta erfarenheter med sina svenska kolleger.
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HJÄLP FRÅN ÅTVIDABERG
Från ordföranden Olof Söderbäck i Åtvidabergs kommuns Nuckökommitre har vi
fått en beskrivning över de insatser som denna kommitte utfört tillsammans med
vänorten Nuckö.

Verksamheten har nu pågått i snart fyra år och under denna tid har insatsernas
karaktär förändrats en del. De första lastbilslassen som vi sände över, innehöll
framför allt jordbruksredskap av alla slag, från traktorer, skördetröskor, plogar,
vältar, harvar etc till mjölkmaskiner och kyltankar för mjölk. Vidare upplevde vi att
behovet av kläder var stort och insamlingar här hemma gav väldiga mängder bra
saker, som till en början kunde delas ut till behövande och senare kom att ingå i
sortimentet i den "second-hand" -affär som numera drivs i Birka. Där kan för övrigt
allt möjligt inhandlas inklusive dagligvaror. Till de stora sändningarna måste även
räknas 20 ton sojamjöl, som förhoppningsvis höjde kossornas mjölkproduktion en
del.
En sågbänk med motor har ställts upp och kommit till god användning.
På jordbrukssidan har vi även haft över ett antal praktikanter som under 4-5 veckor
fått följa arbetet vid några gårdar här i Åtvidaberg och därvid skaffat sig
erfarenheter om hur ett effektivt jordbruksarbete kan och kanske bör bedrivas.
Ifråga om effektiviteten finns ju som bekant mycket att önska i Estland!
En lantbrukare här i kommunen har även sökt och fått anslag från LRF för att under
sex veckor fungera som konsult åt lantbrukarna i N uckö och hans arbete har varit av
stor betydelse - tyvärr har ett avbrott inträffat till följd av att han skadades vid en
olycka hemma på sitt eget företag.
Både lantbruket och de enskilda hushållen torde ha glädje av den andelsfrys,
omfattande 64 frysfack, som installerats i ett av tio arbetslösa Åtvidabergsungdomar
uppfört kylhus - den enda byggnaden med falu rödfärg och vita knutar som finns i
Nuckö! Vidare har ett stort antal glasade fönster med ramar, dörrar, toaletter,
badkar mm tagits om hand vid ombyggnader här hemma och sänts över till Nuckö,
där åtgången varit strykande.
Vi har även levererat sju stycken industrisymaskiner, som dock ännu inte kommit
till användning, men just nu föreligger möjligheten att som ALU-projekt utbilda ett
antal människor i dessas hantering för framställning framför allt av arbetskläder, typ
overaller.
Skolan har även fått del av sådant som vi lyckats samla in; ganska mycket böcker,
kopieringsapparat, papper mm och i köket har en större anläggning för
diskhanteringen installerats. Dessutom har utbyte av elever mellan grundskolorna
ägt rum och under det nu pågående läsåret studerar en Birkagymnasist vid
gymnasium i Linköping men bor i Åtvidaberg.
Just nu koncentreras vårt arbete kring problemen med bostadsuppvärmningen i
Nuckö. Under våren arbetade tre personer från Birkas hos oss under tio dagar för att
konvertera en halmpanna till eldning med flis. Denna panna har sedan installerats i
Sutlep och tack vare leverans av en flistugg har man möjlighet att skaffa fram hur
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mycket flis som helst och pannan fungerar nu utmärkt och Sutlepborna har en
behaglig innetemperatur.
Situationen i Birka har tyvärr inte varit lika gynnsam. Den gamla värmecentralen
från kolchostiden är att betrakta som totalt destruerad och just nu är vi på väg att
skriva kontrakt med ett företag i Halmstad, som ska hjälpa till att konvertera en stor
och obetydligt begagnad oljepanna till eldning med flis. Vi har fått denna panna i
samband med övergång till fliseldning vid en värmecentral i Åtvidaberg. Problemet
har varit finansieringen men nu har denna fråga lösts och arbetet ska ta sin början så
fort som det någonsin är möjligt. Temperaturen inomhus i Birkas skolor och
bostäder är redan nu påfrestande låg och då har ännu inte vintern mer än börjat.
Tanken är att halmstadföretaget håller med arbetsledare och att de tre här utbildade
gubbarna gör arbetet. Vi har då en garanti för att de vet hur det hela fungerar och
sålunda kan klara eventuellt driftsavbrott i framtiden.
Hur har då detta finansierats? Jo, de kommunala anslagen har varierat något mellan
50.000 kr och 75.000 kr per år. Allt därutöver har vi tvingats tigga ihop, skaffa
genom lotterier osv. Från Svenska Institutet har vi fått 15.000 kr i samband med
Sutlepprojektet, men detta har under fyra års tid varit det enda vi lyckats få ut av
svenska biståndspengar. Ända till den 8 november då vi äntligen fick gehör för våra
äskanden och fick 75.000 kr i bistånd och möjlighet att låna 200.000 kr genom
NUTEK! Detta bidrag löser mängder av problem och bekymmer för hur vi skulle
kunna hjälpa Birkas i den svåra energisituationen.
Vi har bildat en vänortsförening, som ska hjälpa kommunens Nuckökommitre med
praktiska och pekuniära ärenden och denna förening stor just i begrepp att för andra
året ordna med en insamling av julklappar, så att alla barn under skolåldern ska
kunna få en sådan. Förra årets gåvor lär ha blivit mycket uppskattade och vi hoppas
givetvis på framgång för denna verksamhet.
Under 1994 är det åter dags för någon form av utbyte mellan skolorna i Åtvidaberg
och Nuckö och vår då kraftigt utökade gymnasieskola kommer kanske även att
kunna locka elever från Birkas.
Kanske kan det vara på sin plats att avslutningsvis konstatera att
vänortsverksamheten i Åtvidaberg inte på något sätt belastar någon tjänsteman utan
att allt arbete sker helt ideellt.
Olof Söderbäck
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Låt mig få tända ett ljus
Flies

Arr: Sven-Olof Walldoff
Sv. text: Börje Carlsson

1. Låt mig fa tända ett ljus,
tända det bara för dig.
Färga din värld röd och klar,
se hur du glittrar till svar.
Ute gär natten till ro,
bygger en gnistrande bro
fram till värt festglada hus,
där jag vill tända ett ljus,
ett ljus för bara dig och mig,
ett ljus för bara dig och mig.

2. Låt mig få tända ett ljus,
värma dig om du är kall.
Nynna en sång som du kan,
se hur du ler lite grann.
Stjärnklara midvinterkväll
lägger sin snömjuka fäll
intill vårt festglada hus,
där jag vill tända ett ljus,
ett ljus för bara dig och mig,
ett ljus för bara dig och mig.

Bilaga 1:1
KÄLLOR FÖR SLÄKTFORSKNING INOM RICKUL/NUCKÖOMRÅDET
INLEDNING
För den som vill släktforska inom Rickul/Nucköområdet finns idag ett antal källor tillängliga här i Sverige. För
detta har vi i första hand att tacka Jörgen Hedman, som efter många års ansträngningar lyckades fä fram
mikrofilmer på en del av det material som finns i det estniska riksarkivet i Tartu.
De främsta källorna är följande:
kyrkböcker, som i huvudsak täcker tiden från 1658 till 1779.
de sk själarevisioner eller folkräkningar, som gjordes med början 1782.
Nuckö församlingsbok från 1830-talet.
den förteckning över äktenskap i Nuckö under perioden 1840 till 1891, som Hannes Hyrenius gjorde
upp som bakgrundsmaterial till sin doktorsavhandling "Estlandssvenskama, demografiska studier".
För den som själv vill forska finns mikrofilmer på kyrkböckerna, själarevisionerna och Nuckö församlingsbok i
SOV:s arkiv. Där finns även papperskopior på Hannes Hyrenius förteckning.

KYRKBÖCKER
De mikrofilmade kyrkböckerna från Nuckö församling omfattar i huvudsak perioden från 1658 till 1779. De
innehåller förteckningar över gifta, födda och döda. Det finns även en dopbok från perioden 1834 till 1838.
Dessa böcker är, med undantag av en period på några år kring 1720, skrivna på svenska och är därför relativt
lätta att läsa. I vissa delar är texten dock otydlig eller har bleknat och kan därför vara svår att tyda.
I boken över födda antecknades barnets namn och födelsedatum, föräldrarnas namn och hemvist samt faddrar
och gudmödrar. När det gäller föräldrarna varierar uppgifterna. Under perioden före 1757 antecknades endast
faderns namn. Familjenamnen fanns inte på denna tid utan endast son- och dotternamn. När det gäller
föräldrarnas hemvist antecknades endast byn.
Boken över gifta är till hjälp när det gäller att identifiera mödrarna. I boken antecknades tidpunken för
giftermålet, makarnas för- och eftemfilnn samt deras hemby. Under den senare tiden antecknades även om man
var änka eller änkling. Det verkar som att boken inte skulle vara komplett, eftersom det finns många gifta par
under denna tid som inte är upptagna.
I höken över döda är uppgifterna ofta mycket knapphändiga. För barnen antecknades fram till ca 1770 inte ens
barnets namn och ålder utan endast faderns namn.
En försvårande faktor när det gäller släktforskningen från denna period är den pest som 1710 slog ut stora
delar av befolkningen i Estlands svenskbygder. I Nuckö församling dog över 1500 personer, vilket var ca 2/3 av
befolkningen. Efter pesten skedde stor inflyttning till trakten utifrån.
Boken över födda 1834 till 1838 är, förutom uppgifterna om barnen, intressant därför att där uppträder, med
början från 1836, för första gången våra familjenamn. Man kan där se hur namnen ursprungligen stavades.

SJÄLAREVISIONER
Syftet.med själarevisionerna var i första hand att de skulle utgöra underlag för uttagning av män till
militärtjänst. Den första revisionen gjordes 1782. Den följdes av revisioner 1795, 1811, 1816, 1834, 1850,
1858, 1881 och 1897. Mikrofilmer finns på de sju själarevisionerna fram till 1858.
Själarevisionerna gjordes godsvis. I förteckningen skilde man mellan svenskarna, som formellt var fria, och
esterna, som var livegna. För varje gård antecknades namn, ålder och släktskapsförhållanden för de män,
kvinnor och barn som bodde på gården. Dessutom antecknades vid själarevisionerna efter 1782 de förändringar
som hade skett sedan föregående revision: nyfödda, döda, om man hade flyttat till en annan gård eller utanlör
sitt gods eller, vilket inte var ovanligt, om man hade flytt från godset. För männen antecknades också lyten
eller sjukdomar, som gjorde dem olämpliga för militärtjänst.
Själarevisionen 1795 är den enda revision, där även förändringarna för kvinnorna antecknades. År 1811
själarevision är de inte alls medtagna. I övriga revisioner är de endast antecknade med förnamn,
släktskapsförhållande och ålder.
1
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Åldersuppgifterna i själarevisionerna är, som man kan konstatera vid jämförelse med motsvarande uppgifter i
kyrkböckerna, mycket osäkra. Det är, framför allt i de tidigare revisionerna, snarare regel än undantag att den
angivna åldern avviker något eller några år från den rätta. De som utförde revisionerna har säkert inte haft
tillgång till kyrkböckerna.
Själarevisonerna är skrivna på tyska med ofta svårtolkad handstil. De är också ofta uppställda på ett sådant sätt,
att det inte är möjligt att :fOrstå släktskapsförhållandena bara genom att studera en enstaka själarevision. Ett
praktexempel är 1795 års själarevision, som betraktad för sig är nästan obegriplig. Man måste i många fall läsa
själarevisionerna mot varandra och mot Nuckö församlingsbok för kunna klargöra släktskapsförhållandena.
U~pgifterna om sl$tskapsförhållandena är dessutom ofta felaktiga i själarevisionerna.
NUCKÖ FÖRSAMLINGSBOK
Nuckö församlingsbok ("Noarootsi personaalraamat") är en förteckning godsvis, byvis och gårdsvis över de
personer som på 1830-talet bodde i Nuckö :fOrsamling. I boken finns antecknat personernas namn,
släktskapsf"örhållanden, födelsedatum och (ofta) dödsår. Det verkar som att boken uppdaterades ungefär
vartannat år med de :fOrändringar som då hade skett: giftermål, ny:fOdda , dödsfall, flyttningar osv. Man
antecknade också resultaten av de husförhör som hölls i form av en bedömning av läskunskapen: "läser bra",
"läser illa" osv.
Även denna bok är skriven på tyska. Handstilen är oftast lättläst, men bläcket har bleknat i en del partier. Även
om boken alltså är skriven på tyska, verkar det som att man har använt de svenska namnen på gårdarna.

HANNES HYRENIDS FÖRTECKNING ÖVER ÄKTENSKAP
Rikssvensken Hannes Hyrenius framlade 1942 sin doktorsavhandling "Estlandssvenskarna, demografiska
studier". Avhandlingen innehåller, förutom mycket annat, ett stort statistiskt material om invånarna i Estlands
svenskbygder. Bl a finns uppgifter om antalet äktenskap per år, mannens och hustruns ålder vid giftermålet,
antalet barn per äktenskap, moderns ålder vid det första barnets födelse, barnadödligheten osv. Det statistiska
materialet omfattar tiden från 1840 till 1891.
För att fä fram bakgrundsmaterial till avhandlingen satt Hyrenius åren före andra världskriget i de estniska
arkiven och antecknade uppgifter ur kyrkböckerna. Dessa uppgifter sammanställde han sedan på ett kort för
varje äktenskap. På kortet antecknades makarnas namn, ålder vid giftermålet, by- och gårdstillhörighet vid
giftermålet och i förekommande fall dödsdatum. För varje barn antecknades namn, födelsedatum och
dödsdatum om det dog :fOre fem års ålder.
Dessa kcrt för Nuckö och Ormsö visade sig finnas bevarade i ett arkiv på Göteborgs universitet. För Rickul
kommun omfattar materialet ca 430 äktenskap och för Paskleps och Sutleps kommuner tillsammans ca 600
äktenskap under åren 1840 till 1891. Äktenskap som ingicks före 1840, men där barn föddes senare, finns
tyvärr inte med. Uppgifterna verkar att i huvudsak vara korrekta. Det finns dock några felaktigheter när det
gäller namnen. Några barn har också fätt fel :fOräldrar. Sammantaget har dock denna källa visat sig ge en
mängd information om den för släktforskningen annars "svåra" perioden under 1800-talets andra hälft.

MITT EGET ARBETE
Jag har, sedan mikrofilmerna över dokumenten i Tartu blev tillgängliga, arbetat med att katalogisera
Rickulborna från början av 1700-talet fram till överflyttningen till Sverige. Som ett led i arbetet har jag gjort
avskrifter av de delar av de sju själarevisionerna och Nuckö församlingsbok, som berör Rickul kommun. Jag
har översatt uppgifterna från tyska till svenska och efter bästa förmåga rättat till felaktigheter. Jag har också
kompletterat med ytterligare uppgifter om släktskapförhållandena och varifrån folk kom. För själarevisionerna
innebär detta bl a att jag har tillfört uppgifter om kvinnorna.
Dessa avskrifter kommer jag att låta trycka upp och sälja till självkostnadspriset 50:- för vardera Nuckö
:fOrsamlingsbok och 1795 års själarevision samt 40:- vardera för de övriga sex själarevisionerna. De som är
intresserade kan kontakta mig. (Observera än en gång att uppgifterna endast gäller Rickul kommun!)
En förutsättning för att man skall kunna använda sig av dessa dokument för släktforskning är att man känner
till någon anfader eller anmoder som är född före 1858.-För den som inte gör det kan jag försöka att hjälpa till.
Jag kan även, när ni har gjort upp er släktförteckning, komplettera med mer exakta tidsuppgifter för födda och
döda.
Göte Brunberg
Krämarvägen 8
129 41 HÄGERSTEN
Tel. 08 - 646 34 13
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