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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 främja kulturella, konstnärliga, musikaliska och litterära intressen såväl i 
Estland som i Sverige. 

att vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i Sverige, samt informa
tionsorgan i Sverige och Estland. 

att i möjligaste mån försöka behålla och vårda den gamla hantverks
traditionen och bebyggelsen i vår egen svenskort. 

att vara behjälplig vid reseevenemang till vår hembygd. 
att 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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ANDRADJORDREFORMIESTLAND 

Richard Gineman 

Ändringarna ijordreformen mottogs av "Riigi Kogu" (Parlamentet) den 30 april och of
f~nt~iggjordes den.28 .maj i "Riigi Teataja nr. 36". Den fullständiga ändringstexten offent
liggjordes den 121um 1996 RT nr 41. Här följer de väsentligaste ändringarna och bestäm
melserna ijordreformen. 

0 

Aterlämnande av jordegendomar 
till rättmätiga sökande. 

Återlämnandet av jordegendomar har 
hittills varit jordreformens väsentligaste 
och dyraste process. Därför att det har ge
nomförts helt på statens bekostnad. 
Huvudregeln efter lagändringen är den 
omvända d.v.s. återlämnandet sker i hu
vudsak på den sökandes bekostnad. Endast 
de som ägde marken den 16 juni 1940 och 
deras maka/make och barn återfår marken 
på statens bekostnad, samt där återlämnan
det har påbörjats före lagändringens ikraft
trädande och under förutsättning att åter
lämnandet genomförs inom fem månader, 
räknat från igångsättningstidpunkten. Alla 
andra rättmätiga sökande, såsom barnbarn 
etc. får själva bära kostnaderna i samband 
med återlämnandet av jordegendomarna. 

Rättmätig sökande har, som tidi
gare, rätt att överlåta sin del av en 
jordegendom till: 

Barn, syskon och deras efterkommande i 
nedstigande led m.fl. 

Delvis återlämnande av jordegen
dom. 

Huvudregeln är att hela den rättsstridigt 
exproprierade jordegendomen återlämnas. 
Endast i följande fall återlämnas marken 
delvis: 
1. om delar av marken, enl. ENSV jord
brukslag, är bortlämnad till en jordbrukare 
och om denne har tagit marken i anspråk 
före den 1 april 1996. 
2. om det på marken finns byggnader och 
andra anläggningar tillhörande annan per
son. 
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3. om del av marken lämnas i statens eller 
municipal ägo. 
4. om rättmätig sökande har byggnader på 
marken och i de fall denne inte önskar få 
tillbaka hela marken är han berättigad till 
2 ha. i anslutning till byggnaderna och i ett 
sammanhängande stycke. 
5. om sökande inte önskar återfå mark 
inom ett skyddsområde. 
6. om sökande endast önskar återfå ett från 
den övriga marken avskilt område. 
7. om det i övrigt överensstämmer med 
planeringen och markregleringen i kom
munen. 
Marken återlämnas i huvudsak enligt de 
gamla gränserna. De rättmätiga sökanden 
och angränsande grannar har dock rätt att 
enas om andra gränsdragningar. 

Ersättningsmark. 
Den som av någon anledning inte återfår 

sin rättmätiga mark hade, innan lagänd
ringen, rätt att kräva ersättningsmark. Detta 
gäller inte längre. Man har dock rätt till 
förköp vid utauktionering av mark. 

Kompensation i form av värde
papper. 

Kompensation i form av värdepapper fås 
numera endast i vissa speciella fall och i de 
fall man avstår från hela jordegendomen. 
Utlandsester och estlandssvenskar får inte 
köpa mark för värdepapper. Vi får dock 
köpa lägenheter och andra bostäder för 
kupongerna. 
Observera att värdepappren slutar att 
gälla den 31december1998. 



LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD 

Upprop till alla som är födda här i Sverige samt till dem, som är födda 
1935 och senare och som inte minns så mycket av hemlandet. 

Efter ett väl genomfört program av Manfred Hamberg med medhjälpare i Nuckö gymnasium 
kommer nu samma program att genomföras i Stockholm under hösten och vintern 96-97. 

Dagarna under hösten blir Lördagen 19 oktober och Lördagen 23 november kl. 12.30-
16.00. Plats blir Rågsveds Folkets Hus som ligger i Rågsveds Centrum 50 m från tunnelba
nan. Porten öppnas kl. 12.00. 

Kaffe kommer att serveras under programmets gång till ett pris av 30 kr. 

Tid och plats under vintern kommer att meddelas i medlemsblad nr 4 som kommer ut i de
cember. 

Program som kommer att genomföras: 
1. En kort historisk tillbakablick på den svenska bosättningen i Rickul/Nucköornrådet. 
2. En redogörelse för hur svenskbygden såg ut under senare tid fram till överflyttningen år 

1944. 
- De olika byarnas utseende. Antal byinnevånare, gårdar och hushåll. 
- Näringar och sysselsättningar. Kommunförvaltning. Kommunikationer. 

3. Människornas vardag. 
- Arbetet på gårdarna under de olika årstiderna. 

4. Sjöfarten. 
- Utveckling genom åren. Båtbyggen, ägandeformer. Hamnar, seglationstider. 
- Gods som skeppades till olika destinationer. 

5. Skolan och andra kulturella frågor. 
- Skolor och skolgång. Idrott. Sång och musik. 

6. Seder och bruk. 
- Firandet av helger. Konfirmationer. Bröllop. Marknader. 

Som ni ser är det ett omfattande program som skall genomföras. Frågor kommer att medges 
under programmets gång. 

Meningen är också att lära känna varandra framför allt inom samma by. 

Anmälan om deltagare kan göras skriftligt eller på telefon och skall vara mig tillhanda 
senast fredagen 11 oktober. Anmälan skall omfatta namn, antal deltagare, by och an
knytning till gårdsnamn. 

Väl mött. 

Ingvald Luks 
Krikonstigen 40 
196 32 Kungsängen 
Tel: 08-581 730 07 

OBS! SPRID GÄRNA BIFOGADE LÖSBLAD 
BLAND ERA YNGRE SLÄKTINGAR. 
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BESOK PA NUCKO GYMNASIUM I BIRKAS 
28-30 MAJ 1996 

Manfred Hamberg 

För litet mer än ett år sedan väcktes tan
ken att undersöka möjligheten till något 
slags utbyte för att främja det estlands
svenska kulturarvet i såväl Sverige som i 
Estland. Det var under kulturkommittens 
sammanträde hos Karin Dahlström i Ny
köping som tankar och förslag framfördes. 
Man diskuterade olika förslag och man 
enades om att det bästa under nuvarande 
förhållanden skulle vara att några personer 
från Sverige kunde åka över till Birkas och 
där hålla anföranden om hur livet gestalta
de sig för gemene man i de olika orterna i 
svenskbygden innan uppbrottet 1944. 

Sammankallande i kulturkommitten Man
fred Hamberg fick i uppdrag att presentera 
detta förslag för styrelsen. Så skedde och 
styrelsen ansåg att det var ett bra förslag 
och gav kulturkommitten i uppdrag att ut
arbeta ett program som skulle tillställas 
styrelsen för godkännande. Programmet 
utarbetades, godkändes och översändes till 
rektor Laine Belovas på Nuckö gymnasium 
för kännedom. Rektor Belovas meddelade i 
ett brev i början av 1996 att programmet 
var intressant och att de var mycket intres
serade av att få lyssna till anföranden av 
personer med egna minnen från den forna 
hembygden och att den lämpligaste tiden 
för gymnasiets elever skulle vara den 29-31 
maj. 
Programmet berörde följande områden: 
1. En kort historisk tillbakablick på den 

svenska bosättningen i Rickul/-
N ucköområdet. 

2. En redogörelse för hur svenskbygden 
såg ut under senare tid fram till över
flyttningen år 1944. 

3. Människans vardag. 
4. Sjöfarten. 
5. Skolan och andra kulturella frågor. 
6. Seder och bruk. 

Styrelsen beslöt att tre personer skulle 
åka, nämligen Karin Dahlström, Ingeborg 
Gineman och Manfred Hamberg. Efter 
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förberedelser inför resan anlände trion till 
Birkas den 28 maj. 

Vid Nuckö gymnasium läste under läsåret 
som slutade den 20 juni 116 elever. Där 
fanns lärare från Sverige, Finland och Est
land. Intresset för svenska språket är 
mycket stort. Eleverna kommer från olika 
delar av landet och de flesta har inte några 
rötter i den forna svenskbygden. Läraren i 
svenska och engelska hette Lars Blomqvist 
och kom från Enköping. Han hade ingen 
anknytning till Estland och inte heller nå
gon kännedom om estlandssvenskama mer 
än att han hade läst Sven Danells Guld
strand. Där fanns också en kvinnlig lärare 
från Finland. Hon hade sökt anställning i 
Berlin men utav någon anledning hamnat i 
Birkas, vilket hon inte ångrade en sekund 
enär hon såväl som andra lärare trivdes på 
Birkas. 

Vad beträffar själva anförandena, så fick 
vi den tid som behövdes och i samråd med 
rektorn. beslöt vi att ha två lektioner per 
dag, totalt sex lektioner. Programmet var 
tänkt att i sin helhet hållas på svenska utan 
tolk. Efter första anförandet, som gav en 
kort historiebeskrivning från 1200-talet och 
fram till den allmänna överflyttningen 
1944, märktes att elevernas kunskaper i 
svenska språket inte var tillräckliga för att 
tillgodogöra sig vad som sades, varför man 
beslöt att i fortsättningen skulle anförande
na tolkas till estniska. Ivar Rtititli åtog sig 
detta uppdrag och genomförde detta på ett 
utomordentligt fint sätt. 

Efter den historiska tillbakablicken fort
satte programmet med overheadbilder över 
de olika byarnas utseende med angivande 
av antal personer som bodde i varje by, 
antal hushåll samt hur många personer från 
varje by som kom till Sverige. 

Under näringar och sysselsättningar gavs 
en resume över jordbrukets utveckling efter 
jordreformens införande 1919 då gods
ägarväldet avskaffades helt, men det 



välstånd som man hade drömt om bara 
man fick egen jord uteblev. 

Likaså redogjordes för sjöfartens och fis
kets betydelse. Sjöfartens framväxt i de 
estlandssvenska bygderna återgavs och då 
speciellt den moderna sjöfartens framväxt 
under 1800-talets andra hälft. I samband 
med att esternas ställning inom landet för
bättrades fick också estlandssvenskarna en 
något större rörelsefrihet. Man hade varit 
beroende av godsägarnas makt och varje 
eget initiativ utan hans vetskap kunde få 
besvärliga följder. Bilder visades hur en 
skuta kom till såsom kölen, stävarna, 
spanterna, bordläggningen, däcket och rig
gen samt sjösättningen och hur en skuta 
såg ut under fulla segel. Man redogjorde 
för hur lastning och lossning gick till, vad 
för slags varor som skeppades till olika 
destinationer, ägarförhållanden, hamnar, 
byggnadsplatser, bemanning o.s.v. Som 
slutord vad beträffar sjöfarten så synes den 
för estlandssvenskarna ha varit störst från 
sekelskiftet och ända fram till första 
världskrigets utbrott 1914. Under mellan
krigstiden kringskars handelsutbytet mellan 
de olika länderna av strängare bestämmel
ser, varför betydelsen minskade för den 
estlandssvenska sjöfarten. Oaktat detta, så 
måste man konstatera att sjöfarten i hög 
grad bidrog till bygdens utveckling och då 
främst i de sjöfartsidkande byarna. Många 
blev i stånd att friköpa sina gårdar. Inte 
bara ekonomiska aspekter utan även andra 
saker förde sjöfarten med sig. Unga män 
fick komma utomlands och fick således 
intryck hur människorna levde i våra 
grannländer. Genom sjöfarten förde sjö
männen hem med sig något nytt in i det 
estlandssvenska folkhemmet. 

Fiskets betydelse för den allmänna hus
hållningen belystes, enär fisk som regel 
ingick i den dagliga kosten. Man redogjor
de för hur och vad man fiskade och att fis
ket var en binäring och att det inte betydde 
så mycket för ekonomin utan att de flesta 
som fiskade gjorde detta för eget behov. 
Man påpekade dock att det fanns orter där 
fisket hade en framträdande roll och betyd
de mycket för ekonomin som till exempel 
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på Odensholm och orter på Nuckö i närhe
ten av Hapsal, där man kunde få avsättning 
för fångsten. 

Människans vardag belystes med hur ar
betet gick till på gårdarna under de olika 
årstiderna. Kvinnans roll i det estlands
svenska samhället samt hennes dagliga roll 
i hemmet fick en grundlig beskrivning. 
Som husmor hade hon den längsta arbets
dagen - först på morgonen och sist på 
kvällen. Förutom barnpassningen måste 
hon även delta i de vardagliga sysslorna. 
Efter presentationen av kvinnans roll und
rade eleverna om den estlandssvenska 
kvinnan var lycklig med sin lott trots det 
tunga arbetet och de långa arbetsdagarna. 
Svaret till eleverna var att hon var lycklig 
trots allt. 

Skolan samt andra kulturella frågor så
som idrott, sång och musik redogjordes för, 
likaså för seder och bruk, kommunalför
valtning och kommunikationer. 

Anförandena hölls i gymnasiets aula där 
antalet elever som lyssnade var mycket 
stort, ty intresset för den forna svenskbyg
den är mycket stort. Eleverna fick möjlig
heter att ställa frågor, vilket också gjordes 
och vilka besvarades efter bästa förmåga. 
Intresset för det svenska språket är relativt 
stort även bland de äldre och man hade 
därför ordnat med kvällskurser. Terminen 
avslutades med festligheter på Birkas den 
29 maj. Karin och Ingeborg deltog i dessa 
festligheter och uppskattade den gästvän
lighet ·som visades dem. 

Jag vill också nämna att Sveriges ambas
sadör Katarina Brodin besökte Nuckö 
gymnasium den 29 maj och höll ett anfö
rande på temat "arbete och arbetsfördel
ning på ambassaden". Hon nämnde bland 
mycket annat att det dagligen till ambassa
den inkommer cirka 800 visumansökningar 
och att fem personer är enbart sysselsatta 
med detta arbete. 
Avslutningsvis vill vi till Laine Belovas 
och till Ivar Rtititli framföra vårt hjärtliga 
tack för det varma mottagandet samt för all 
den gästvänlighet som visades oss under de 
tre oförglömliga dagarna på Birkas. Än en 
gång ETT HJÄRTLIGT TACK. 



Ivar ROOtli och Manfred Hamberg 
Foto: Ingeborg Gineman 

Ambassadör Katarina Brodin vid kate
dern och rektor Laine Belovas. 
Foto: Manfred Hamberg 
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Eleverna lyssna andaktsfullt 
Foto: Ingeborg Gineman 

Karin Dahlström 
Foto: Manfred Hamberg 
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BREV FRAN NUCKO 
GYMNASIUM 

Nuckö är ett gammalt estlandssvenskt 
område i västra Estland. År 1990 grunda
des här ett gymnasium där alla intresserade 
har möjlighet att studera svenska och be
kanta sig med nordisk kultur. Både lärare 
och elever är intresserade av att återuppliva 
det gamla och originella estlandssvenska 
kulturlivet här. Man forskar i historiska 
skrifter för att hitta material om deras liv 

' 
men att läsa en bok kan man inte jämföra 
med att lyssna på estlandssvenskarnas egna 
minnen av det. 

Under tre dagar i våras, den 28-30 maj 
var Manfred Hamberg och Karin Dahl
ström från Rickul/Nuckö Hembygdsföre
ning på besök i Nuckö Gymnasium och 
höll föreläsningar om estlandssvenskarnas 
levnadsf~rhållanden i Estland före andra 
världskriget, om flykten till Sverige och 
deras liv i Sverige idag. 

Föreläsningarna var mycket givande och 
intressanta. Det skulle vara mycket bra om 
man kunde fortsätta med liknande föreläs
ningar också nästa läsår. Intresset finns här 
i Nuckö, hoppas också bland estlands
svenskar i Sverige. 

Ett hjärtligt tack till Rickul/Nuckö Hem
bygdsförening, speciellt Manfred Hamberg 
och Karin Dahlström! 

Laine Belovas 
rektor 
Nuckö Gymnasium 

PASKLEPFOLKHÖGSKOLA 
EvaHeyman 

Alla känner nog till Nuckö gymnasium i 
Birkas men det är kanske inte så många 
som vet att det finns en folkhögskola i 
Pasklep som verkar för att bevara och spri
da den estlandssvenska kulturen. 

Följande information fick jag sommaren 
1996 vid intervju med skolans rektor Er
vin-Johan Sedman. 
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Paskleps folkhögskola, som bildades 
1993 och verkar under Estlandssvenska 
kultursällskapets överinseende, skall enligt 
stadgarna anordna sin verksamhet i sam
klang med sällskapets syften. "Skolans 
huvuduppgift är att ge allmän medborgar
bildning och strävar att göra detta i första 
hand genom demokratisk skolning. Den är 
öppen för alla från 18 års ålder. Skolans 
uppgift är att stärka den estlandssvenska 
kulturen genom att forska i och vårda 
gamla lantbruks-, fiske-, hushålls- och 
handarbetskunskaper, genom att fördjupa 
kunskaperna i den estlandssvenska histori
en, genom att forska i estlandssvenska dia
lekter och genom att uppmuntra hembygds-
forskning ...... " 

Skolan stöder sig på de nordiska folkhög
skoletraditionerna och har bl a nära såmar
bete med Hola folkhögskola i Sverige, vil
ken också är vänskola och årligen tar emot 
två elever och även lärare från Paskleps 
folkhögskola. 

Skolans tillförordnade rektor är Ervin-
J ohan Sedman och under läsåret 1995/96 
har ett tiotal lärare varit knutna till skolan. 
Skolan bedrivs i första hand som aftonsko
la och elevantalet var läsåret 1994/95 så 
stort som 244 elever och under vårterminen 
1996 har man haft 120 elever. Man har 
försökt begränsa grupperna till max 20 
elever. Undervisning har bedrivits i svens
ka, miljövård, medborgarskap, konst- och 
k~ltur~storia och data. Eleverna avgör 
Själva vilka ämnen de vill studera, skolan 
visar endast på möjligheterna. När folk
högskolan flyttar till Pasklep ämnar man 
även undervisa i lantbruk, fiske och bygg
nation. 

Finansieringen sker genom att estniska 
staten betalar rektorlön samt två lärarlöner. 
Man har även fått bidrag från SIDA. I öv
rigt finansieras verksamheten genom gåvor 
och insamlingar. 

Skolan har ännu inga egna lokaler men 
skall i framtiden hålla till i Paskleps herr
gård. Nu håller skolan till i Estlandssvens
ka kultursällskapets lokaler samt i olika, 
lånade lokaler. såsom Widemanngymnasiet 
i Hapsal och i Birkas gymnasium. 



Jag besökte Paskleps herrgård den dag i 
början av juni när man skulle ha skolav
slutning där senare på dagen. En stor grupp 
elever höll på att arbeta med reparationer 
av byggnader och med tomtröjning. Man 
har startat med restaurering av ett mindre 

Foton: 
Ovan: Ervin-Johan Sedman t.f. rektor för 
Paskleps folkhögskola utanför den byggnad 
man börjat renovera vid Paskleps herrgård. 
Foto: Göte Brunberg 

Ovan höger: Byggnaden man börjat renovera 
vid Paskleps herrgård. 
Foto: Eva Heyman 

Höger: Huvudbyggnaden vid Paskleps herr
gård. Fotot taget vid skolavslutningen i början 
av juni -96. 
Foto: Eva Heyman 
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hus för att komma igång med undervis
ningen, själva huvudbyggnaden kräver 
omfattande arbete. Man vet inte ännu när 
undervisningen kan flytta ut till Pasklep 
eftersom man även måste bygga elevbostä
der. 



HUR ROSLEP "KAPPLE" 
BLEV RUIN 
Sven Borrman 

När vi var hemma i Estland i mitten på 
maj månad 96 kom jag i samtal med Arne 
Tennisberg om Roslep kapell. Han hade ju 
bott där i Bergsby i hela sitt liv och borde 
därför känna till under vilka förhållanden 
"kapp le" hade blivit ruin, vilket jag var 
nyfiken på. Olika rykten därom har cirkule
rat, bl a att ryska militärer hade skjutit sön
der en bärande pelare inuti "kapple" så att 
detta hade störtat samman. Emellertid, så 
här lyder Arnes utsaga om detta enligt föl
jande: 

"Någon gång under början på 60-talet 
blev några tallar som bildade lä mot nord
väst om "kapple" avverkade så att detta 
kom att ligga mer öppet och åtkomligt för 
nordvästliga vindar. Senare, och som följd 
av detta, slets vid en storm en del av plåt
taket loss intill tornet som då blev blottlagt 
för inträngande regnvatten. Under följande 
vintrar blev därför muren intill tornet sön
dervittrad p.g.a. kylans sprängverkan i de 
genomblöta fogarnas kalkbruk, och tornet 
kom därför också att friläggas mot muren 
utan bindning till densamma. 

Under en svår storm omkring den 8 au
gusti 1967 var Arnes jämnåriga kamrat 
uppe i tornet vilket då svajade betänkligt i 
de häftiga vindbyarna. Han blev därför lite 
betänksam över sin situation och skyndade 
därifrån. En stund senare när han kom till
baka till kapellet hade tornet rasat samman 

och därvid rivit med sig ett flertal takstolar 
i fallet, vilket då fick till följd att delar av 
yttermurama kom att ligga öppna för regn 
och som tidigare vintrarnas vittrande 
sprängverkan, allt detta sammantaget med 
det för oss Rickulbor så nedslående och 
beklämmande resultat som följd. 

Det fanns vid vår återkomst även en del 
förvridna och förstörda kors som miss
tänkliggjordes för mänsklig åverkan, vilket 
inte heller torde innehålla något större kom 
av sanning i sig. Vid samma storm blåste 
nämligen en del björkar omkull och demo
lerade därmed några kors. Den enda 
mänskliga gravskändning som Arne kände 
till var den som hade skett vid herremans
gravarna liggande till vänster vid ingången 
till södra porten. Vem eller vilka som var 
skyldiga till detta är okänt." · 

Vårt minnes "kapple" ligger idag som en 
välbevarad ruin vakande över våra anhöri
gas gravvårdar, samklangen-enigheten 
mellan dessa två, grav och ruin vore därför 
önskvärt att i framtiden vårdas som en 
påminnelse, bekräftande om det som en 
gång varit, lika viktig eller kanske viktigare 
än andra spår i vår gemensamma historia. 

Vi vet att ingenting är bestående och ing
enting är givet, men den som lyssnar noga 
till trädens sus däromkring kan säkert höra 
de sånger som en gång sjöngs mellan dessa 
murar, mäktigt och rent, omvittnat av be
sökare långt utifrån, bärande denna sång 
vidare från oss som minns till framtida 
generationer. 

.. 
V ALKOMMEN TILL ROSTA STUGBY 0 CAMPING! 

Här finns 32 stugor med ett, två eller tre sovrum. Rökfria rum. Platser för husvagn med 
f~amdrag~n .el. I h.uvudby~gnaden ligger restaurang, bar och konferensrum. Du kan spela ten
ms och numgolf, Jogga, wmdsurfa, cykla, hyra roddbåt och åka på utflykter. 

VI GER 20% RABATT TILL MEDLEMMAR I 
. RICKUL/NUCKÖ HEMBYGDSFÖRENING. 

Adress EE-3174 Tuksi, Läänemaa, Estland. 
Tel: 372 47 972 30, 576 65 Fax: 372 47 578 75, 569 66 
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NYHETER FRÅN NUCKÖ OCH HAPSAL 
Per-Erik Fyhr 

Med "nyheter" menar vi sådant som hänt 
sedan förra Medlemsbladet kom ut. Infor
mation och tips får vi bl a från N uckö 
kommun, enskilda och hapsaltidningen 
Lääne Elu. Hör gärna av Dig med nyhets
tips. 

Nuckö Gymnasium hade nya framgångar 
vid vårterminens slut. I Estland delar man 

ut guld- och silvermedaljer till de bästa 
eleverna som slutar gymnasiet. Skolorna 
tävlar om att få flest medaljörer. Nuckö 
Gymnasium erövrade en guldmedalj ge
nom Li via Kulm, och sju silvermedaljer 
(Sigre Andresson, Ulla Belovas, Eva 
Gross, Marje Jurtsenko, Riia Sule, Monika 
Vallikivi och Kerli Veski). 

Lektionssal i Birkas Foto:Gurli Fyhr 
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Den insamling till en klockstapel på Sut
leps kyrkogård som Richard Gineman och 
Harry Seffers tagit initiativ till gav ett 
mycket bra resultat. Klockstapeln är nu 
byggd, och en klocka beställd. Invigning 
sker sommaren 1997. Klockstapeln, som är 
likadan som den på Rosleps kyrkogård, står 
utanför kyrkogårdsmuren för att få en cen
tral placering när kyrkogården utvidgas. 

Auktionerna på mark och fastigheter fort
sätter. I juli bjöd Lennart Meri på ett områ
de som gränsar till hans statliga sommar
residens vid Pasklepviken, men budet var 
för lågt. 

Information om kommande auktioner 
lämnas av kommunen, och av Lääne Maa
valitsus, Maa-amet, Ehte 9, EE-3170 
HAAPSALU. Tel 009 372 47 44 338. 

Vårt område är attraktivt för estniska 
"kändisar". Presidentens sommarresidens i 
Pasklep är redan nämnt. På Nuckö bor ock
så Edgar Savisaars fru Liis ("i regel utan 
Edgar" som Lääne Elu skriver). I Bergsby 
semestrar filmarna Eve Kivi och Andres 
Sööt, i Rickul kompositören Eino Tam
berg, och i Perakiila pianisten Viive Erne
saks. 

Årets Nuckö-dagar ställdes in av ekono
miska skäl. Nuckö kommun har vänorter i 
Sverige och Finland. Det finns väl en risk 
för att den vänortsentusiasm som fanns 
runt 1990 avtar efter hand. Troligen är 
hembygdsföreningen på sikt den trofastaste 
vännen för Nuckö kommun. 

Utbyggnaden i Derhamn går vidare. 
Kommunen har begärt pengar för att asfal
tera vägen de sista tio kilometrarna men 
fått avslag. Det är ett angeläget projekt 
men kostar mycket pengar - ca 11 milj. 
EEK. 

Foton: 
Överst: Klockstapeln i Sutlep. 
Foto: Gurli Fyhr 
Nederst: Utbyggnader i Derhamn. 
Foto: P-E Fyhr 
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På försommaren röjde personal från rädd
ningstjänstens kompani i Jöhvi blindgånga
re och gamla ammunitionsförråd på 
Odensholm. En del arbete återstår. Under 
röjningen besöktes ön av tidigare odens
holmsbor, och Valter Erkas blev intervjuad 
i Lääne Elu. 

Hur går det då med renoveringsobjekten i 
kommunen? Om Pasklep har vi en särskild 
artikel. Arbetet på Nuckö Prästgård fortsät
ter. Det finns förutsättningar för att det blir 
ett lika fint resultat som i Birkas. 

I L yckholm går arbetet framåt med reno
veringen av det gamla stall på Lyckholms 
herrgård som skall bli ett hembygdsmuse
um med temat jordbruket och det svensk
tysk-estniska samarbetet. Arbetet b~kostas 
av Gustav von Rosen som själv presentera
de sin ide i Medlemsblad 3/95. Han räknar 
med att lokalen kan invigas under senhös
ten i år. 

Många estniska föreningar och politiska 
organisationer har kurser och konferenser i 

kommunen, och bor då i regel i Rosta eller 
Bergsby. I augusti hade Forseliussällskapet 
en kurs. Sällskapet, som bildades 1989, 
studerar skolväsendets historia. Det är 
uppkallat efter Bengt Gottfrid Forselius, 
prästson från Madis, som i mitten av 1600-
talet arbetade för en folkskoleundervisning 
i Estland. 

Edvin Vesterby fortsätter sin kamp för att 
få tillträde till sitt föräldrahus i Roslep. 
Han har inte fått prövningsrätt i Estlands 
högsta domstol, men går vidare till FN' s 
centrum för mänskliga rättigheter i Gene
ve. Eftersom ärendets slutliga avgörande 
kan få betydelse även för andra förenings
medlemmar kommer vi att informera vida
re. Han har också uppvaktat Lennart Meri 
och Göran Persson för att få stöd. Han har 
fortfarande den bestämda uppfattningen att 
kommunen handlagt frågan fel och par
tiskt, och uppmanar alla att kritiskt granska 
kommunens arbete och de beslut som fat
tas. 

Från renoveringen av stallet i Lyckholm. (Nu är tak m.m. klart) Foto: P-E Fyhr 

Hapsal har haft en bra sommar med rent 
och varmt badvatten och många evene
mang som lockat turister. Inför sommaren 

· fick staden en upputsning i parker och 
planteringar. 

13 

Renoveringen av järnvägsstationen (där 
tågen nu är sällsynta) fortsätter. I juli ge
nomfördes en kurs i trärestaurering under 
medverkan av experter från Linköping. 

En ny idrottsplats har invigts. 



Arbetet går vidare på de lokaler i Gamla 
hamnen som skall inrymma det estlands
svenska museet. Låt oss hoppas att man når 
målet med en invigning sommaren 
1998 ! Du kan stödja arbetet ekonomiskt 

.. 

genom att sätta in en penninggåva på 
postgiro 119 24 23 - 0, Stiftelsen Aibo
lands Museum. Den som skänker 1000 kr 
eller mer får sitt namn på en tavla i muse
ets reception. 

Estlandssvenska museet i Hapsal Foto: Eva Heyman 

HUR FRAMSKRIDER JORD- OCH EGENDOMSREFORMERNAS 
FULLFÖLJANDE INOM NUCKÖ KOMMUN? 

Richard Gineman 
J ordreformen 

Enligt en statistisk översikt av Ulo Kalm i 
Birkas i aug. 1996 pågår återlämnandet 
och/eller kompenseringen av jordegendo
mama som följer: 

Till kommunstyrelsen har totalt influtit 
640 ansökningar med önskemål om att 
återfå eller få kompensation för rättsstridigt 
exproprierad mark. Kommunstyrelsen har 
kompletterat bristfälliga ansökningshand
lingar med nödvändiga dokument och där
efter skickat handlingarna till länskom
missionen för beslut om återlämnande eller 
kompensation. 

Kommissionen har gått igenom handling
arna och 595 sökande har befunnits vara 
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sk. rättmätiga subjekt och fått positiva be
slut i någon form. 45 ansökningar har läm
nats utan bifall. 200 gårdar är av kommu
nen slutreglerade. Det betyder att såväl 
mark som byggnader har återlämnats eller 
kompenserats. 37 sökande boende i Sveri
ge har dock inte öppnat konto för EVP
papper i bank. 

Egendomsreformen 
Totalt har 230 st. ansökt om att få kom

pensation eller återfå byggnader. Expert
kommissionen har räknat kompensations
värde för 175 av dessa. Expertkommissio
nen bearbetade, vid tiden för uppgiftsläm
nandet 20 ansökningar. Kvarstår således 35 
ansökningar att bearbeta. 



ESTO 96 
P-EFyhr 

Den estniska kulturfestivalen genomför
des programenligt i början av augusti med 
sin första del i Stockholm och sin andra del 
i Tallinn. Båda delarna invigdes av presi
dent Lennart Meri, som i Tallinn åstadkom 
en del uppståndelse genom att göra sitt tal 
till ett valtal inför presidentvalet. 

Estlandssvenskarna deltog i Stockholms
delen med flera inslag under SOV' s led
ning. Deltagandet blev mycket uppskattat. 
Det föreföll som om många ester inte 
visste särskilt mycket om den svenska bo
sättningen. Den fina utställning som SOV 
ordnat, och sång- och dansföreställningen 
på Scalateatern var välbesökta. 

Hembygdsföreningen passade på att in
formera om sin verksamhet och om N uckö 
kommun. 

Framtiden för ESTO-mötena diskutera
des. En del ansåg att de nu fyllt sin funk
tion och inte borde arrangeras mera. Andra 
talade för en fortsättning, men i annan 
form, tex genom att helt flytta ESTO till 
Estland och genomföra festivalen där de år 
sångarfesterna äger rum. 

Personligen tror jag att ESTO behövs 
även i framtiden. Hemmaesterna behöver 
utlandsesternas stöd under lång tid. 

Även det estlandssvenska deltagandet är 
v~tigt för att ge dagens ester kunskap om 
sitt lands historia. 

RESOR 
P-EFyhr 

EstLine har åter bytt fartyg. Det nya heter 
M/S Regina Baltica. (Tidigare hette hon 
Anna Karenina och trafikerade senast S:t 
Petersburg - Nynäshamn - Kiel). 

Avgång från Stockholm klockan 17 .30 på 
månd., onsd., fred. och sönd. jämna veck
or, och tisd., torsd. och lärd. udda veckor. 

Ankomst till Tallinn 09.00. Avgång från 
Tallinn 19.00. Ankomst till Stockholm 
09.00. 

Varannan dag går en fraktfärja som inte 
tar passagerare. 
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ESTLANDS NYTT 
P-E Fyhr 

Det starka stöd bland befolkningen som 
~ennart Meri haft i opinionsundersökning
ar fick inte genomslag i parlamentets röst
ning. Varken han eller motkandidaten Ar
nold Ri.ii.itel fick den erforderliga tvåtredje
delsmajoriteten. Det blev nödvändigt att 
utse ett elektorskollegium med representan
ter för bl a landets kommuner. Från Nuckö 
kommun valde kommunfullmäktige enhäl
ligt Madis Ajaots till representant i elektor
skollegiet. 

Vid kollegiets val den 20 september åter
valdes Lennart Meri till president. 

Den estniska grundlagens föreskrifter för 
hur president skall väljas har fått mycket 
kritik. Det är många ester som vill att pre
sidenten skall utses i ett allmänt val. 

Den 20 oktober är det kommunalval. Det 
förra ägde rum 1993. För att få rösta i 
kommunalvalet måste man (liksom i Sve
rige) vara fast bosatt i valkretsen 
(kommunen). Invånare som inte är estniska 
medborgare får rösta om de bott i valkret
sen minst fem år och har uppehållstillstånd. 
Det är ganska få icke-medborgare i landet 
som har registrerat sig för att delta. Av 
Nuckö kommuns 48 invånare utan estniskt 
medborgarskap har ingen registrerat sig. 

Till de 9 platserna i Nuckö kommunfull
mäktige kandiderar 15 personer. 8 av dessa 
representerar "Noarootsi Rahvameelne 
Edu" under ledning av Vladimir Belovas, 
och 6 "Ki.ilarahva Liit" som leds av Ivar 
Otsa. En kandidat - Endel Pelapson - är 
oberoende. 

DET BLEV INGEN NY 
ESTNISK AMBASSADÖR! 

Det har sina risker att lita på estniska rege
ringens beslut! Regeringen hade visserli
gen bestämt att ambassadör Margus Laidre 
skulle förflyttas till Bonn, men han ville 
inte det och överklagade till presidenten 
som inte godkände regeringens beslut. 
Margus Laidre är alltså kvar (när detta 
skrivs) och kan fortsätta sitt uppskattade 
arbete i Sverige. 



Eesti 
Evangeelse Luterliku Kiriku 

TALLINNA 
ROOTSI-MIHKLI 

KOGUDUS 

Estniska 
Evangelisk-Lutherska Kyrkan 

SVENSKA 
S:T MIKAELS 
FÖRSAMLING 

I TALLINN 

S:T MIKAELS FÖRSAMLING I TALLINN 

Vid estlandssvenskarnas traditionella kyrkodag i Immanuelskyrkan i Stockholm den 19 okto
ber kl 13.00 kommer sångare och musiker från S:t Mikaels församling i Tallinn att medverka. 
Efter kyrkkaffet får vi veta mer om arbetet med att reparera S:t Mikaelskyrkan. 

Är Du i Tallinn den 17 november eller den 25 december? Då är Du välkommen till gudstjänst 
i kyrkan kl. 12.00. Adressen är Rtititli 9. 

Ivar Boman, som är kyrkorådets ordförande, vill också intressera oss för resor runt om i Est
land sommaren 1997. Han har möjlighet att arrangera sådana resor, och kan nås på tel/fax' 009 
372 2 44 19 38 och på tel 009 372 5 23 85 05. 

NYA LOKALER FÖR SOV 
P-EFyhr 

Den 1 oktober lämnar SOV sin gamla lokal på Vikingaga
tan 25 och flyttar till ny lokal på Roslags gatan 57, ca 100 m 
från Roslagstull. Den nya adressen är: 
Roslagsgatan 57, 113 54 Stockholm. 
Tel: 08-612 75 99 och fax 08-612 77 85. 
(1/2 trappa ner från gatuplanet mot parken) 
(Buss 53 till ändhållplatsen Roslagstull, alternativt 
44,46,63,64 till Odengatan/Roslagsgatan, eller 40 och 52 till 
Sveaplan. Från T-station Tekniska Högskolan eller Oden
plan är det ca 1 km). 

Hembygdsföreningen har liksom Ormsö Hembygdsförening 
hyrt in sig i lokalerna, och har fått tillgång till arbets- och 
arkivutrymmen. 

Lördagen den 9 november är det 
Öppet Hus kl. 13-16. . 
Utställningarna från "ESTO 96" och 
"Rågöbornas danslag 30 år" visas. 
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NÄSTA MANUS
STOPP FÖR 

RICKUL/NUCKÖ
BLADETS JUL
NUMMER ÄR 

FREDAGEN DEN 
22 NOVEMBER. 
SKICKA GÄRNA 
IN DITT SKRIFT-

LIGA BIDRAG 
0 

TILL VART 
MEDLEMSBLAD! 
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