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Adress
Rickul/Nuckö Hembygdsförening
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Travarevägen 3
183 47 TÄBY

Postgiro 55 68 81 - 1
Rickul/Nuckö Hembygdsförening
c/o Ingvar Schönberg
Klövjevägen 47
183 38 TÄBY

Föreningens ändamål
citat ur stadgarna paragraf 2.
Föreningen skall värna om och levandegöra det estlandssvenska kulturarvet från
Estland och Sverige, både i bevarandet av historien, nuet och utvecklingen framåt,
genom
att
att
att
att
att

främja kurturella, konstnärliga, musikaliska och litterära intressen såväl i
Estland som i Sverige.
vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i Sverige, samt informationsorgan i
Sverige och Estland.
i möjligaste mån försöka behålla och vårda den gamla hantverkstraditionen
och bebyggelsen i vår egen svenskort.
vara behjälplig vid reseevenemang till vår hembygd.
bibringa våra yngsta och ungdomar de traditioner vi själva mottagit och
bevarat, samt idka annan härmed förenlig verksamhet.

Ansvariga för detta Medlemsblad är lnformationskommitten (Per-Erik Fyhr, Eva
Heyman och Inger Nemeth).
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ORDFÖRANDEN INFORMERAR
ken ska samägas eller styckas mellan flera
arvingar. Oftast går det att nå överenskommelse. Därmed inte sagt att parterna ska ge
avkall på sina rättmätiga krav.

Den sköna sommaren, som jag hoppas alla
har haft, går mot sitt slut och den mörkare
årstiden nalkas. Det märks inte bara i almanackan och på väderleken. Det märks också
på att föreningsverksamheten åter är i full
gång efter sommaruppehållet och egendomsfrågorna har som tidigare högsta prioritet för många av föreningens medlemmar.

Husägare har rätt till mark
De som äger husen och bor där året om har
rätt, mot ersättning till den estniska staten,
till två ha. mark i anslutning till husen.
Blivande markägare kompenseras i
motsvarande grad av staten.

Hinder som sinkar återlämnandet
Flera medlemmar har, under sommaren, besökt sina forna hembygder och inhämtat
nya intryck och stött på hinder som sinkar
återlämnandet av jordegendomama i de
b~ar där siktröjning och gränsutsättning pågar.

Om ägaren till husen exempelvis idkar
jordbruk och bedriver boskapsskötsel kan
denne, enligt lag, begära mer ersättningsmark eller arrendemark än två ha. Dock
med beaktande av § 17 i jordreformslagen,
som föreskriver att jordegendomama inte
ska styckas i mindre delar än 10 ha.

Vilka är då de hinder som fördröjer återlämnandet och hur kan de sökande underlätta handläggningen, efter att kommissionen i Hapsal har fattat beslut i ärendet?

Om ägaren nyttjar huset/en till fritidsboende eller annat ändamål har han rätt till
max ett ha. mark i anslutning till dessa.

Sökande kan underlätta handläggningen
genom att utan dröjsmål tillställa Nuckö
kommun så kompletta ansökningshandlingar som möjligt samt på anmodan snarast
översända ev. begärda kompletteringar.

I de fall där det föreligger hyresrätt skall
den blivande markägaren, under tre år,
ikläda sig de hyresvillkor som råder vid
övertagandet. I annat fall återlämnas byggnaderna ej.

Överenskommelse

Parterna har dock rätt att sinsemellan träffa
andra överenskommelser. Det faktum att
blivande markägare och husägaren inte kan
nå överenskommelse, får ej hindra återlämnandet. Vid utsättningen av egendomsgränserna i dessa fall undantas två ha. mark i
anslutning till husen. Däremot måste sökanden, där de är fler än en, sinsemellan
vara överens om hur marken ska fördelas
och förvaltas innan egendomsgränserna
sätts ut.

De_övergripande problemen tycks vara att
det allt som oftast saknas överenskommelse
mellan den/de som har återsökt den aktuella
jordegendomen och de boende i husen, där
det finns hus kvar, samt att det saknas överenskommelse om hur marken ska delas eller om den ska samägas i de fall där det
finns mer än en rättmätig sökande. Detta
hindrar en rationell byvis utsättning av gårdarnas gränser. Nuckö kommun kräver i sin
tur att överenskommelse mellan parterna
~kall föreligga innan utsättningen får påbörjas. Kontakta därför de som bor i husen och
försök nå en överenskommelse. Det går
aldrig att komma förbi denna fråga oavsett
om de boende äger husen, om de har hyres.rätt, eller om de bor där på andra villkor.
Alla har lagenlig besittningsrätt. Sök också
nå överenskommelse sinsemellan om mar-

Tvister
Uppstådda tvister där parterna inte kan enas
får lösas på annat sätt. När det gäller mark
till husägama kan kommunens förvaltningsorgan avgöra tvisten. I andra fall får
ä~endet, i sista hand, gå till rättslig prövning.
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Ägoförhållanden kan kontrolleras på
Nuckö kommun i byggnadsregistret;
"Hoonete register, Postitänav 5,
Haapsalu".

Den som har tankar på att köpa mark
kan vända sig till Olo Kalm för ytterligare upplysningar. Vi återkommer med
mer infonnation.

Där tidigare ägare försvann i kriget
I de fall där tidigare ägare till en gård,
exempelvis genom mobilisering eller
deportering, försvann under andra
världskriget och där dödsintyg saknas,
måste denne dödförklaras av domstol i
Estland innan marken kan återlämnas.

Planerna på uppsättning av svenskspråkiga byskyltar finns kvar i kommunledningen. En skylt beräknas kosta
ca 1.500 estniska kronor. Styrelsen har
uppfattningen att det är en viktig fråga,
och att medel bör samlas in på frivillig
väg. Detta insamlingsändamål kommer
att finnas med på nästa års inbetalningskort. Men det kanske finns någon
by som direkt samlar in pengar till
"sin" skylt... ?

Richard Gineman

Enl. styrelsebeslut den 24. augusti
kommer föreningen att anslå 10.000 kr
av pengar som samlats in till hjälpverksamhet för att bidra till utrustandet
av kommunens nya läkarstation.

FÖRENINGSARBETET
Den 8. augusti hade föreningen totalt
581 medlemmar. Vem blir nummer
600? Styrelsen har beslutat att hon eller
han skall premieras med fri medlemsavgift 1996.

Undertecknad är utsedd till kontaktman med kommunen och SESK.

Per-Erik Fyhr
Den som under hösten blir ny medlem
för 1995 kommer att få årets två första
medlemsblad så långt lagret räcker.

ÖVERSÄTTNING

Byggnadskommitten arbetar med att
bilda samarbetsgrupper för de medlemmar som har planer på att bygga.
Kommitten arbetar också fram exempel på lämpliga hustyper i olika storlekar, för att stimulera till ett byggande
som anknyter till bygdens gamla tradition.

Den som är i akut behov av fonnenlig
översättning av juridiska dokument,
från svenska till estniska eller tvärtom
kan vända sig till auktoriserade '
översättare enligt nedan:

Ene Ivande, tel. dag 08 - 714 27 34
kväll 08 - 650 29 55
Vellu Riiomaar tel. dag 0550 - 839 30
kväll 0550 - 153 40

Styrelsen har fattat ett principbeslut om
att dess uppfattning är, att erhållande
av ersättningsmark bör gå före erhållande av mark för stugbyar.

FAMILJEFEST MED JULBORD
LÖRDAG 2/12 1995 KL. 15-20
SOV OCH SONG ARRANGERAR
FÖR INFO. OCH ANMÄLAN
RING SOVs ARKIV
TEL: 08/32 48 78 SENAST 30/10

Mark säljs f n vid auktioner i kommunen. Det rör sig då om samhällsägd
mark, bl a mark som inte har återsökts
'
eller vars ägare begärt kompensation.
Försäljningen kungörs en månad i förväg i länstidningen och i annan press.
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Lyckholms herrgård sommaren 1995

Foto: Göte Brunberg

Den senare använde i gudstjänsterna de tre
språken, dock utan att framhäva några som
helst etniska skiljelinjer. Således var alla
välkomna till de olika gudstjänsterna. Ester
och svenskar deltog i varandras gudstjänster
och kom ibland till de fåtaliga tyska.
Gudstjänsterna i Nuckö var alltid väl
besökta.

MUSEUMILYCKHOLMS
HERRGÅRD?
Från Hans von Rosen har vi fått ett förslag
som hans bror, Gustav von Rosen, sänt in
till Nuckö kommun. Förslaget inleds på
detta sätt:

Goda kontakter hölls med Hapsals stad,
som var huvudort i länet, och stans
legendariske borgmästare Hans Alver.

"Lyckholm var den platsen i republiken
Estland där redan under mellankrigsåren ett
optimalt estniskt-svenskt-tyskt samarbete
praktiserades inom lantbruksområdet.

Tom jaktvårdsområdet, som omfattade
hela det gamla godset, hade genom herrarna
Rosen, Rull och Simonsson tysk-estnisksvensk ledning.

Namn som Adelman, Bombas, Laid,
Normann, Rosen, Simonsson, Vahtra och
Vaigur visar att här bodde sida vid sida
ester, svenskar och tyskar. De bidrog till en
stadig förbättring av det ekonomiska
samarbetet och av grannsämjan, vilket kom
ti Il uttryck ej enbart under skördetiden, utan
även vid många andra tillfällen. Den tyska
f d godsägarefamiljen förfogade nämligen
fortfarande över 20% av jorden och var
därför en betydelsefull samarbetspartner för
de svenska och estniska småbrukarna.

Med anledning av dessa fakta tror jag att
ruinerna av herrgården Lyckholm - när de
nu har skyddats som kulturhistoriskt
minnesmärke - delvis borde utnyttjas som
hembygdsmuseum".
Gustav von Rosen utvecklar därefter vissa
ideer om hur detta museum kan utformas,
och är villig att själv anslå 100 000 estniska
kronor för att omedelbart få igång arbetet.
Det har nu påbörjats med bra resultat.
Om Du vill medverka med ideer, föremål,
foton eller ekonomiskt kan Du vända Dig
till Hans von Rosen tel: 08 - 512 412 41
Per-Erik Fyhr

En nära kontakt hölls också med den
svenska lantbruksskolan i Birkas. Speciellt
en av skolans rektorer, Nils Danell, besökte
ofta Lyckholm, i likhet med brodern Sven
Danell, kyrkoherde i Nuckö och sedermera
biskop i Skara.
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På måndagsmorgonen den I 0 juli
ringde vi till Estlines terminal i Tallinn och
meddelade att en returbiljett med återresa
från Tallinn den 17 juli hade förkommit. Vi
ville således beställa en ny biljett, men då
konstaterade man att det icke fanns några
lediga platser den dagen. Nu var goda råd
dyra. På tisdagen åkte vi på vinst och förlust in till Tallinn och framförde vårt problem till damen i kassan vilken snart konstaterade att visst fanns det plats om man
var beredd att betala för den nya biljetten.
Med en ny biljett i fickan och något mer än
1.800:- fattigare fortsatte färden tillbaka till
Roslep.

En sann solskenshistoria från
Estland.
av Ma11fred Hamh ergfrän Roslep.
Vad beträffar rapporteringen i
svenska massmedia ifrån Estland så har den
i allt väsentligt rört sig om negativa artiklar
och läsaren har nog i många fall fått en negativ bild av Estland och dess befolkning.
Man skriver och talar mycket om kriminalitet, maffiametoder samt mycket annat negativt, varför många läsare tror att en stor
del av befolkningen är kriminella och att en
bov väntar runt varje hörn. Visst är kriminaliteten ett stort problem, men följande
historia visar ändå att det ävenledes finns
hederliga människor.

På onsdagskvällen hade vi besök av
några släktingar från Hapsal och vi berättade det inträffade för dem. Plötsligt erinrade en av dem sig att han hade hört med
ett halvt öra att Hapsal radio efterlyste
ägaren till en upphittad handväska innehållande utländska dokument som någon
upphittare hade lämnat in till polisen. Väskan återlämnades till den rättmätige ägaren
och man fann att alla handlingar fanns kvar.

Vi var sju personer i två bilar som
avreste från Stockholm till Tallinn den 8
juli -95. Resan till Tallinn gick bra med fint
väder och god mat ombord i M/S MARE
BALTICUM. Vi anlände till Tallinn den 9
juli på morgonen och det tog som vanligt
nästan två timmar innan bägge bilarna hade
passerat tullen.

Den ärliga upphittaren förblev anonym, ty han eller hon hade icke lämnat något namn eller meddelande var väskan hade
upphittats, men med all sannolikhet där bilarna hade parkerats.

Resan fortsatte nu till Roslep där vi
skulle inkvartera oss i "Sävos huse" . I Linnemäe stannade vi för att äta lunch på "Oru
Körts". Vi parkerade bägge bilarna vid sidan om vägen och vi åt en härlig lunch och
damen som serverade var både trevlig och
hjälpsam. Det är nu som den verkliga historien börjar.

Efter samtal med agenten i Hapsal
för Estline informerade den att pengarna för
biljetten betalades tillbaka i Tallinn. Sagt
och gjort. Tillbaka till Tallinn samma kväll
och där den totala summan betalades tillbaka. Slutet gott allting gott.
Det lyckliga slutet på denna historia
var tack vare den ärliga upphittaren och
Hapsalradions efterlysning samt, att just
denna efterlysning hördes av en av våra
släktingar. Denna sanna solskenshistoria visar att det ävenledes finns ärliga människor
också i Estland.
PS 1 Ett stort tack till Sven Kuinberg för all
den hjälp vi fick och för den fina inkvarteringen. Vi kan på det varmaste rekommendera en inkvartering i "Sävos huse" DS.

Väl utkommen till bilarna placerade
någon av resesällskapet sin lilla handväska
på en av bilarnas tak och blev även påmind
om att inte glömma väskan, men oaktat
detta så blev väskan kvar på taket. Färden
fortsatte till Roslep och det var nu som man
upptäckte att väskan var borta. Snabbt som
ljudet tillbaka till Linnamäe för att leta på
parkeringsplatsen och runt omkring och
ävenledes en förfrågan inne på krogen om
någon hade lämnat in en upphittad väskå
gav ett negativt resultat. I väskan fanns
bland andra handlingar även en returbiljett
för två personer.
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EINAR ENGMAN TILL MINNE
Einar Engman född den 21 oktober 1930,
avled hastigt den 14 juni 1995.
Hans närmast anhöriga är hustrun Evy,
dottern Anette och sonen Tony med familjer samt syskon.
Jag hade glädjen att åter träffa Einar vid en
byträff i vår gamla skola i Klottorp förra
sommaren. Vi träffades också i samband
med högtidlighållandet av estlandssvenskamas minnesår 1994.

Einars hustru och hans syskon m.fl. har
hedrat hans minne genom att ge
Rickul/Nuckö hembygdsförening en penninggåva om 4.500 kronor. Gåvan skall
oavkortat gå som bidrag till uppförande av
klockstapel på Sutleps kyrkogård, Nuckö
kommun, i Estland.

Jag minns honom som en ambitiös och god
skolkamrat.

Einar var född i Sutlep "Sutlop Hove", son
till Alexander och Lovisa Engman. Han var
den nionde i en skara av tolv syskon.

Jag vill också på föreningens vägnar framföra ett stort tack för den generösa gåvan.

Richard Gineman

Einar var klasskamrat med undertecknad
under hela vår skoltid, fem år, i den svenska
folkskolan i Klottorp i Nuckö kommun. Vår
gemensamma skolgång avbröts och våra
vägar skildes i och med överflyttningen till
Sverige 1944.

UPPFÖRANDE AV KLOCK.STAPEL
PÅSUTLEPSKYRKOGÅRD

Efter avslutad folkskola och realexamen i
Sverige arbetade Einar bl.a. på LM Eriksson, där han också utbildade sig till telegraf}st i en tvåårig verkstadsskola.

Redovisning av inkomna medel m.m.
Den totala summan av inkomna medel för
uppförande av klockstapel på Sutleps kyrkogård uppgår per den I. september 1995
till 11. 900 kronor.

Einar som var en målmedveten person ville
se mer av världen än Estland och Sverige.
Han gick därför till sjöss. Sjömanstiden,
som gav honom livserfarenheter av andra
världsdelar, varade i tre år. Därefter vidareutbildade han sig till ingenjör i radioteknik. Efter avlagd examen anställdes han
som ljudingenjör vid Sveriges Radio där
han arbetade i ca. 30 år fram till pensioneringen 1992.

Den som av någon anledning inte har
uppmärksammat tidigare upprop i
föreningens medlemsblad och känner
för detta behjärtansvärda ändamål ,
kan fortfarande lämna bidrag.
Bidragen insättes på Rickul/
Nuckö hembygdsförenings postgiro nr. 55 58 81 - 1. Glöm inte att ange
ändamålet på talongen.
Vår förhoppning är att vi skall kunna uppföra klockstapeln under nästkommande
sommar. Erbjudande om uppförande har
spontant lämnats av kunnig hantverkare boende i Estland.

Einars övriga intressen förutom familjen
och det egna hemmet som han tillsammans
med familjen själv byggde i Trosa, var motion, jiu-jitsu och musiken som naturligt
nog var hans stora intresse.

Richard Cineman
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Harry Sejfers

{)~9JLQ.)~Q)~~~
av Man/red Hambergfrån Roslep
Du kära gamla hembygd som jag beskriva vill,
med många fagra minnen och mycket mer därtill.
Där höga furor vaja för vinden ifrån väst,
då ängens blommor dofta och göken gol som bäst.
Den jord som fädren plö;de var både karg och hård,
men gav ändå det nödtorft som krävs för livets vård.
Trots långa arbetsdagar man kände dock en ro,
att bruka denna torva och att i frid få bo.
Tänk ljuva sommarmorgnar en vacker soluppgång,
då alla ängens blommor bjöd upp till humlors sång.
Den dagg som hade lagt sig försvann av solens sken
och luften som du andades var både hög och ren.
En vandring ut med stranden gav allt man tänka vill,
att höra vinden tala och havets brus därtill.
Den ro som stärkte själen den ej beskrivas kan,
den måste här förnimmas, först då är känslan sann.
Från andra sidan viken hörs hammarslagens ljud,
det hördes över nejden det kändes som ett bud.
Att här på denna plats där skutor kommer till,
det är det bästa minnet som jag bevara vill.
Visst minns du bönehuset med all den vacker sång,
och ordet som där talats av fädre'n tiden lång.
De sånger som där klingat har nynnats av envar,
och det är bara minnen som endast nu finns kvar.
Den vackra vita kyrka de heligas förbund,
med sina minnesvårdar likt sus i helig lund.
Den ljuva orgelstämma och klockors dova ljud,
har (Judit över nejden med tal om fridens bud.
Att efter 50 år återse allt vad som där har skett,
det blir ett sorgset minne ty allt har här gått snett.
Den vackra bygd vi lämnade den känns ej mer igen,
det finns ej ord s6m kan beskriva vad som har hänt med den.
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BÖNEHUSET I ROSLEP

Bönehuset i Roslep. Främre raden fr. v. Linneberg Roslep-Hansas, Adam Österman SpithamEsmas, Andreas Stahl Spitham, Johannes Dyrberg Bergsby-Larsos, Anders Klingberg BergsbyHinnos, Mats Hejdeman Bergsby-Tomas, Kristjan Hallman Spitham-Mats, Mats Hamberg Roslep,
Kristjan Fagerlund Bergsby-Ambos, Mats Klippberg Roslep-Graisas.
Foto: H Myrbäck 1926

Välkomna
den 29 okt kl 14.00 till
Folkets Hus i Bagarmossen
Som en uppföljning av Minnesårets seminarier
om estlandssvenskamas historia håller docent
Elmar Nyman ett anförande under rubriken:
"Huvudaktörerna under den stora evakueringens
genomförande sommaren 1944".
Vi börjar med att visa Juhan-filmen (ca 15 min).
Tid för frågor efter anförandet.
INTRÄDE: 20 KR. ARRANGÖR: SONG
T-bana Bagarmossen. Adress Lillåvägen 44. Till höger från stationshuset
(affarsgata), andra höger igen så ser du Folkets hus. P-platser finns nära.
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Intryck från Rickul och Nuckö sommaren 1995
Text o foto: Gurli och Per-Erik Fyhr

Utvecklingen går framåt i Nuckö kommun. Det är det intryck man får
vid rundtur i området.
Jordbruket förefaller att ha kommit igång igen, och åkrarna är ofta
välskötta. Man arbetar också med reparationer på hus och staket. Det
lantmäteriarbete som pågår märks genom siktes- och rågångshuggning,
friläggning av gränsstenar och uppsättning av nya markeringar där de
gamla saknas.
Vägarna har förbättrats under året. Det pågår en utbyggnad av hamnen
i Derhamn, både för handelstonnage och nöjesbåtar.

~
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Lastning av kom från bil till båt i Derhamn.
Foto : Göte Brunberg
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Det har också öppnats små affärer, bl a i Derhamn, där man kan köpa
livsmedel. En mycket välsorterad och bra livsmedelsaffår finns i
Birkas.
Den telemast för mobiltelefon som vi skrev om i förra numret är nu
klar och kunde göras 20 m kortare än vad som ursprungligen
planerats. Min uppfattning är att den inte är störande när man vistas på
Rosleps kyrkogård.

Telemasten från vägskälet vid Rosleps kapell
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Kommunens kontakter utåt fortsätter. Ett exempel på det är de
vänortstävlingar som hölls i juli mellan Nuckö, Åtvidaberg och
Kronoby.

Vänskapstävlingar i Birkas.

Tävlingsledaren Dle Schönberg (tv) tillsammans med Dlo Kalm och okänd.
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Restaureringen av Nuckö prästgård går framåt. Däremot har man ännu
inte kommit igång med arbetena på folkhögskolans blivande lokaler i
Pasklep.

Restaurering av Nuckö prästgård.

Pasklep Hove.
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Turister har börjat söka sig till området i allt större antal. Vid mitt
besök stötte jag på besökare från Sverige, Finland, USA, Ryssland,
Tyskland och Holland - och dessutom naturligtvis ester från andra
delar av Estland.
Det finns goda möjligheter att få logi i området. Störst kapacitet har
Rosta semesterby som har bra mat och ganska god service, men som
nu börjar .bli sliten och i behov av en uppfräschning. Maten är billig
men logipriserna har blivit på tok får höga.
Tänk om till sommaren 1996 !
På kyrkogårdarna ser man att minnet av tidigare generationer lever.
Gravarna sköts och minnesstenarna besöks.

Minnena vårdas. Blommor på minnesstenen vid Rosleps kapell .
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Saneringen av kärnreaktorerna i Paldiski
har gått planenligt, och de sista 200 ryska
teknikerna har gjort sitt. Man strävar nu efter att förvandla Paldiski till en modern
estnisk stad, och försöker på olika sätt
locka människor att flytta dit. Det förefaller
som om de ca 5000 ryssar som nu utgör
nästan hela befolkningen har repat mod,
och försöker bidra till en positiv utveckling.
Många av dem arbetar i Tallinn, dit tågförbindelserna är bra.

ESTLANDSNYTT
Per-Erik Fyhr
Den rysktalande befolkningen i Estland blir
allt positivare till att anpassa sig till det
estniska samhället, visar en opinionsundersökning som i somras publicerades bl a i
tidningen Postimees.
80% av de tillfrågade i undersökningen
sade sig vara övertygade om att det inte
skulle bli något nytt ryskt imperium, 93%
ville stanna kvar i Estland, 52 % hade helt
eller delvis förtroende för president Lennart
Meri och bara 6% för Boris Jeltsin.

Estniska försvaret har börjat sin utbildningsverksamhet, och utnyttjar de lokaler
som ryska marinen lämnat.
Besök gärna Paldiski på väg till eller från
Nuckö. Den som har gamla minnen från
staden har nog svårt att känna igen sig där
idag, men ute vid fyren och stränderna runt
udden är det oförstört, och utsikten mot
Rågöarna är vacker!

Man var också nöjd med bemötandet från
det estniska samhället. 7% ansåg dock att
de blivit utsatta för någon sorts diskriminenng.
Intresset för ökad självständighet hade
minskat i nordöstra Estland (Narvaområdet). 16% ville emellertid ha någon
form av självstyre.

Den estniska brottsstatistiken är fortfarande
dyster. Under årets sex första månader registrerades 172 mord och 3868 rån. Men
bilstölderna har minskat med 31 %, och antalet våldtäkter är lägre än det europeiska
genomsnittet - Det finns ljus i mörkret! Den
nya regeringen har som ett av sina främsta
mål att minska brottsligheten.

Undersökningen visade också att kunskaperna i estniska ökar. 58% sade sig vilja ta
upp estniska seder och bruk, medan 28%
önskade leva som de gjorde.
Det finns en stor grupp ( 18%) bland ryssa~a i Estland som anser att Sovjets fall
var ett misstag.
Undersökningen är intressant och positiv på
det viset att resultatet tyder på att Moskva
inte har fullt grepp om de rysktalande i
Estland. Än så länge finns det väl kanske
anledning att befara tvära kast i opinionen.

Under de senaste åren har det förekommit
rykten om grova våldsbrott och hot mot enskilda i Rickul/Nuckö-området. Detta är
allvarligt. Om innehållet i ett sådant rykte
är sant skall saken polisanmälas. Är det inte
sant skall det dementeras så att inte de bofasta i området förtalas och får dåligt anseende.

Estniska regeringen har avvisat en framställan från Narva och Sillamäe om att ryska
språket skulle få en officiell ställning i
administrationen. Båda kommunerna har
mer än 90% rysktalande befolkning.

Den som hör rykten kan vända sig till föreningens Informationskommitte. Tala om
vem Du hört ryktet från, när Du hörde det,
och vad det innehöll, så skall vi göra vad vi
kan för att undersöka saken.

Regeringsbeslutet visar att man håller fast
vid grundlagens fastställande av estniskan
som enda officiella språk.

ALTERNATIV RESVÄG
Både Silja Line och Viking Line erbjuder
nu förbindelse till Tallinn över Helsingfors.
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TRÄLDOMSTIEN
Ve had små vallpojkar,
tä traldra små laikar,
vor glaror håtes måre
å vafta gutt fåre.
Vånn grann had vallflickar,
tår had änt tendstickar,
gjord flintaild e buskar,
stäift tuflar, stäift fiskar.
Vårt hov had stor joner,
vallhundar, täit-honer,
hoskarjasn täitt präftit,
vårt hov var tå mäftit.
Kord-pika var fagor,
kare-kälnge var magor,
Keks-Eva var aldrat,
ga ämand var baldrat.
Ga ampman regära,
all-man mott giva ära,
han skällst å han skria,
hlo fålke som kria.
Hail velde gjord gången,
var tvunget som tangen,
gjord haie, hoggd värke,
gick såndan te kärke.

Å Helga å Ada
mott brait e hos gjarda,
mä ådre brait torva
å harv mä träharva.
Håra bon mä sitt kria
mott läss te hos ria,
Tä trusko tå nåte,
supo vin mä sinkmåte.
Hos härre mä fruar
tä levde fin stuar,
tä ege hån ära
kuncl skriv mä gåsfära.
Mats Ekman
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