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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Kära vänner!
Jag hoppas ni har haft en bra 

sommar trots alla restriktioner! Det 
har varit en annorlunda sommar kan 
man säga. Sedan i mars har många 
av oss suttit inne, utan att träffa så 
många andra människor eller barn 
och barnbarn. Resan till Estland 
blev inte av för de flesta av oss och 
vi fick tillbringa sommaren i Sve-
rige. Själv har jag tillbringat några 
månader i vårt hus i Bohuslän, långt 
ute på landet, långt från den full-
smockade västkusten. 

Jag ska inte klaga, jag har haft 
en härlig sommar trots att jag inte 
fick vara i Höbring.

Nåja, det kommer fler somrar!
Jag kunde inte heller närvara vid 

skolavslutningarna i Birkas detta år. 
Men våra premier delades ut av an-
dra så eleverna fick i alla fall det de 
skulle ha. Ni kan läsa lite mer om 
detta på sid 11.

Markägare
Vi har fått ett brev från Öarnas ting i 
Estland. De vänder sig i första hand 
till markägare på öarna men även 
till oss på fastlandet. På många 
ställen är det problem med marker 
där ingen står som ägare. Efter att 
den rättmätige ägaren dött så är det 
många som inte meddelat ny ägare 
till Estlands fastighetsregister. För 
några år sedan skrev man till oss om 
detta problem, då vi försökte hjälpa 
till med att hitta arvingarna till mark 
och som inte meddelat ny ägare till 
Estlands fastighetsregister. Vad det 
blev av detta till slut fick vi ingen 
uppgift om. Från Öarnas ting skri-
ver man så här:

”Våra rekommendationer: 
– Fatta ett beslut om er mark/era 

marker i dag. Om ni inte vill sälja i 
dag, så lämna inte arvegods utan 
ägare på ett sådant sätt att nästa 
generation av arvingar inte kan fat-
ta något gemensamt beslut om vad 
som ska hända med deras egendom 

och att mark lämnas obrukad i år-
tionden. Uppdatera uppgifterna i 
Estlands fastighetsregister. Hjälp 
kan ni få av berörd kommun. 

– De berörda kommunerna har 
överblick över den aktuella mark-
användningen och dem som bor 
året runt på öarna, och är intres-
serade av att mark fortsätter eller 
börjar att användas. Om ni inte vill 
sälja markerna, så arrendera ut 
dem till en fastboende jordbrukare. 
Om ni vill sälja mark, så sälj den 
utan provision och till ett rättvist 
pris till en fastboende på villkoret 
att marken står till köparens förfo-
gande under ett visst antal år och 
att den bara kan säljas vidare på 
samma villkor till en annan fastbo-
ende. På så vis fattar ni bra beslut 
och stödjer medvetet bevarandet av 
det estlandssvenska kulturarvet på 
öarna och andra ställen. 

Det finns starka grupper med 
varaktiga band till hembygden som 
är intresserade av hembygdens 
kulturhistoria, och dessa grupper 
kan då utveckla och bevara det est-
landssvenska kulturarvet i det sam-
hälle, där historien fick sin början. 
Meddela er önskan om att sälja el-
ler hyra ut till berörd kommun, för 
på de flesta av öarna råder det brist 
på odlingsbar mark. Om ni inte 
känner förtroende för berörd kom-
mun, kan ni vända er till Estlands-
svenskarnas Kulturförvaltning, som 
i samarbete med Öarnas Ting i Est-
land kan föra samman markägare 
med köpintresserade fastboende.”

Hösten i föreningen
Det blir nog ingen större aktivitet 
under hösten i föreningen. Vi får 
följa Folkhälsomyndighetens råd 
och hålla oss på avstånd från andra 
människor, inte resa kollektivt om 
du är 70+ och fortsätta tvätta hän-
derna. Nu väntar alla på att det ska 
komma ett vaccin så att vi äntligen 
kan börja leva normalt igen. Men 

tyvärr verkar det dröja ännu ett tag 
så vi kan nog redan nu säga att den-
na höst blir en förlorad höst. 

Men det finns ändå mycket man 
kan ta sig för; nu kan tid finnas att 
skriva ner sina minnen både från 
Estland och när man kom till Sve-
rige. Om du, som har minnen från 
din barndomstid i Estland, inte vill 
skriva ner dem så berätta för en 
yngre släkting så de kan skriva ner 
din berättelse. Vi får inte glömma 
att vi alla har någon gång sagt; Var-
för frågade jag inte medan tid var?

Ta tid till att titta på gamla bil-
der, kanske det finns något där som 
kan vara intressant för bildarkivet! 

Till sist vill jag bara säga att ni 
ska hålla ut – det kommer bättre ti-
der!

Vi ses förhoppningsvis nästa 
sommar i Estland och tills dess får 
vi minnas tillbaka till förra somma-
ren!

Ha det så bra och var rädda om 
er!
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Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö
Göte Brunberg

Statligt investeringsstöd
Från staten har Lääne-Nigula kom-
mun fått 480 000 euro i investe-
ringsstöd. Kommunfullmäktige har 
beslutat att beloppet skall delas lika 
mellan kommunens åtta områden, 
vilket innebär att varje område får 
60 000 euro.

För Nuckö delkommuns del tän-
ker man använda pengarna till det 
planerade tomtprojektet Umbaia i 
Österby (se nedan).
Utbyggnad av hamnen
i Österby
Kommunen utlyste i början av juni 
en anbudsinfordran gällande ut-
byggnad av hamnen i Österby. Från 
början innehöll projektet bygget av 
en hamnbyggnad och fördjupning 
av inloppet till hamnen, men den se-
nare delen har skjutits på framtiden.

Staten bidrar till projektet med 
147 000 euro, men den totala kost-
naden beräknas till 300 000 euro.

I den nya, 170 kvm stora, hamn-
byggnaden skall finnas kafé, pentry, 
bastu, två övernattningsplatser, för-
råd, kontorsrum och toalett.
Hamnen i Nõva
Lääne-Nigula kommun köpte förra 
året hamnen i Nõva från torvföreta-
get Kekkilä för 170 000 euro.

Kommunen har ansökt hos 
strukturfonden PRIIA om pengar 
för att rusta upp hamnen i en för-
sta etapp och har fått 116 000 euro i 
stöd. Hela projektet beräknas kosta 
214 000 euro.

I etappen ingår byggnad av en 
kaj med fyra-fem platser. I senare 
etapper hoppas man kunna bygga 
kajen färdig och fördjupa inseg-
lingsrännan, rusta upp piren och 
bygga en hamnbyggnad.

Den totala kostnaden för att 
iordningställa hamnen beräknas 
till tre miljoner euro. Det har inte 
kommunen råd att investera med en 
gång, utan man kommer att ta det 
i etapper. Som en första etapp pla-
nerar man att renovera kajen. Det 

beräknas enligt kommundirektören 
Mikk Lõhmus kosta en halv miljon 
euro.

En del av pengarna hoppas kom-
munen få fram genom försäljning 
av tomter i närheten av hamnen. 
Hamnområdet innehåller nämligen 
tre fastigheter, varav två kan styck-
as upp till fem tomter vardera.
Stort kommunalt tomtprojekt
Lääne-Nigula kommun äger ett 
över 17 hektar stort markområde, 
Umbaia, som gränsar mot vägen 
mellan Birkas och Österby. Kom-
munen har nu planer på att stycka 
upp området i tomter och sälja dem.

Enligt planeringen skall områ-
det styckas upp i 14 tomter, med en 
storlek av 1-1,5 hektar. För att be-
tala kostnaden för detaljplaneringen 
och anläggandet av vägar och elnät 
inom området vill Nuckö delkom-
mun använda de 60 000 euro som 
man har tilldelats av det statliga 
investeringsstödet. Detta är inte till-
räckligt, utan kommunen måste läg-
ga till ungefär 50 000 euro.

Tomterna kommer att säljas på 
auktion. Utgångspriset är beroende 
av storlek och läge, med ett lägsta  
utgångspris av 9 500 euro.

Inkomsterna av försäljningen 
beräknas täcka kommunens kostna-
der för att anlägga vägar och elnät 
men tomtägarna får betala kostna-
derna för vatten och avlopp.

Kommunens syfte med projektet 
är att locka folk att bosätta sig där, 
och inte bara bygga sig en sommar-
stuga. Man kommer inte att ha detta 
som villkor, men delkommundirek-
tören Aivo Hirmo hoppas att områ-
det skall bli attraktivt för familjer: 
”All infrastruktur finns, skola och 
daghem finns i närheten, det är bara 
ett par kilometer till havet.”

Kommunens andra område med  
aktiv byggenskap är Spithamn. En-
ligt kommunens mark- och plane-
ringsspecialist Marika Meister är 
Spithamn det område där man hell-
re ser att det byggs sommarstugor.

Kommunfinansierade projekt
Lääne-Nigula kommun avsätter år-
ligen i sin budget 40 000 euro, 5 000 
euro till varje kommunområde, till 
mindre projekt inom kommunen. 
Man får ansöka om pengar och se-
dan bestäms vilka projekt som skall 
realiseras genom omröstning bland 
kommuninvånarna.

Det projekt som i år fick det 
högsta antalet röster var byggandet 
av en klätterplats vid daghemmet 
i Palivere. Det blev en hård kamp 
mellan två projekt från Nuckö del-
kommun, från Birkas och Harga.   
Trots att Birkas har 188 invånare 
och Harga bara 46 var det Harga 
bysällskaps projekt ”Vi gör det 
möjligt för strandfolket att simma i 
Hargaviken”, som segrade och fick 
de 5 000 euro.

Den planerade badplatsen lig-
ger vid kanalen till hamnen i Harga, 
från parkeringsplatsen på den mot-
satta sidan. 

Hamnområdet och grannfastig-
heten, där man tänker anlägga bad-
platsen, är kommunägda men sköts 
redan av bysällskapet. Delkommu-
nen har påbörjat detaljplaneringen Tomtområdet Umbaia.
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av området  och bysällskapets ord-
förande Kenneth Nyholm hoppas 
att dit skall komma en liten fyr, 
grillstuga och omklädningshytt.
Ny vindkraftpark till kommu-
nen?
Det statliga energibolaget Eesti En-
ergia äger genom sitt dotterföretag 
Enefit Green Dirslätts vindkraft-
park med totalt 16 vindkraftverk 
i Dirslätt, Klottorp och Gambyn. 
Tornen är 100 meter höga och har 
vardera en effekt av 3 MW.

Enefit Green har nu ansökt om 
tillstånd att anlägga ytterligare en 
stor vindkraftpark i Lääne-Nigula. 
Enligt planen skall den innehålla  
17-30 stycken 290 meter höga torn. 
Man ser tre möjliga platser i kom-
munen för den 3 000 hektar stora 
parken: i kommunens östra del, i 
den centrala delen och i den sökra.

Anläggandet av vindkraftparken 
föreslås i kommunens detaljplane-
ring för åren 2022 och framåt, som 
skall fastställas av kommunfull-
mäktige i oktober detta år. Man kan 
räkna med starka protester från dem 
som kommer att bo nära den plats 
som slutligen väljs. Om kommun-
fullmäktige säger nej till planen 
finns det en risk för att staten kom-
mer att köra över kommunen. Det 
är ett statligt intresse att andelen 
grön energi ökar kraftigt i Estland.
Ny krog- och butiksbyggnad
i Birkas
Krogbyggnaden i Birkas har byggts 
om och utvidgats till ett kombinerat 

krog- och butikshus.
Det nya huset är en smula stör-

re än det gamla, eftersom man har 
byggt in uteterrassen. Totalt är ytan 
250 kvadratmeter, varav 50 är bu-
tiksyta. Resterande utrymme an-
vänds av krogen.

Byggrättigheten tillhör företa-
get Kuther Service OÜ, som ägs 
av Ebekai och Ringo Härm. De 
drev under tre och ett halvt år bu-
tiken i Birkas innan den stängdes i 
november förra året. Företaget fick 
för bygget av huset nästan 150 000 
euro från utvecklingsfonden PRIIA. 

När verksamheterna i huset på-
börjas är ännu oklart. Det beror på 
när nödvändiga tillstånd har blivit 
klara.
Nõva skola
Skolan i Nõva har varit en följetong 
sedan kommunsammanslagningen 
2018. Elevantalet är så litet i det 
tredje steget (årsklasserna 7-9) att 
kommunfullmäktige har beslutat 
att stänga det till läsåret som börjar 
hösten 2021.

Detta år har skolan totalt 16 
elever, som beräknas minska till 14 
nästa år, varav 10 i årsklasserna 7-9. 
De tvingas då att gå dessa klasser 
i Birkas, Risti eller Linnamäe, som 
har det tredje steget.

En kontroll som har utförts av 
utbildningsministeriet har lett till 
skarp kritik av skolans verksamhet. 
Bland annat är 63 procent av lärarna  
inte behöriga att undervisa i ämnen 
som de undervisar i. Detta har fått 
fortsätta år efter år utan att man har 

sökt behöriga lärare.
Skolledningen har nu, med en 

månadslön som kompensation, av-
skedat sju lärare och utlyst 12 nya 
tjänster. De är, med undantag av en 
tjänst, på deltid (ända ned till en tju-
gondels heltidstjänst).
Övriga Nuckönyheter
Postkontoret i Birkas, som varit 
stängt i tre månader, öppnades  åter 
i juni men är öppet bara två timmar 
på arbetsdagar.

Centrumet för miljöinvestering 
har beviljat 150 000 euro till en pon-
tonplattform för att transportera hö 
till Odensholm. Den skall även an-
vändas för hötransport till Rågöarna.

Vjatjeslav ”Slava” Rätsepp, äga-
ren till handelsboden i Derhamn, 
har fått kommunens tjänstemärke 
för att ha utvecklat företagsamheten 
i Nuckö och skapat en god stämning 
i området.

Estlands president Kersti Ka-
ljulaid har skickat ett tackbrev till 
Enby bysällskap för att man har 
gett ut kokboken ”Våra smaker i 
Nuckö”.

I delkommunen finns tre sovjet-
tida militära objekt som man vill 
göra tillgängliga och bekantgöra 
med informationstavlor: radaran-
läggningen i Spithamn, gränsposte-
ringen i Gutanäs och kustartillerian-
läggningen på Odensholm.

Markägarnas överklagan av 
kommunens beslut att öppna vägen 
till Ramsholms udde har inte bifal-
lits i den näst högsta domstolsin-
stansen, Tallinna Ringkonnakohus.

Kenneth Nyholm visar var den nya badplatsen i Harga 
skall ligga.                                               Foto: Lääne Elu

Den nya krog- och butiksbyggnaden i Birkas. 
Foto: Kent Blomberg
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Corona i Estland
Estland har hittills klarat sig bra 
genom coronapandemin. Fram till 
18 augusti hade 2 200 personer in-
sjuknat, varav 63 avlidit. De flesta 
begränsningarna upphävdes i maj/
juni, dock med undantag för större 
folksamlingar. Dessa begränsningar 
kommer att slopas i september,  li-
kaså karantänskravet vid inresa från 
19 länder, som kommer att ersättas 
med test vid inresa till landet och ett 
andra test en vecka senare. Det hela 
bygger på förtroende mellan myn-
digheter och befolkning. Under au-
gusti har antalet smittade ökat, men 
läget anses vara under kontroll. Det 
är ännu oklart om och när fartygs- 
och flygförbindelser med Sverige 
kan återupptas. Dessa har legat nere 
sedan mars i år.

Det är ännu för tidigt att dra slut-
satser av coronaeffekterna på Est-
lands ekonomi och samhället över-
lag. Arbetslösheten har ökat, inom 
näringslivet råder osäkerhet. Den 
viktiga inkommande turismen har 
minskat dramatiskt med viss kom-
pensation genom inhemsk turism. 
Hapsal, Ösel och Pärnu uppvisar bra 
sommarmånader. Sammanfattnings-
vis är läget osäkert. 

Överlag tycks regeringens och 
myndigheternas beslut och insatser 
ha varit förståeliga och logiska och 
har därför efterlevts bland befolk-
ningen.  I Estland har regeringen och 
ministerierna haft större inflytande 
på coronainsatserna än i Sverige. I 
Sverige har myndigheter i gengäld 
ansvar.  

Rysslands historieförfalskning
Rysslands president Putin skrev i 
början av sommaren i en artikel i 
amerikanska  National Interest att 
de baltiska länderna frivilligt anslöt 
sig till Sovjetunionen. Detta kun-
gjordes även av den ryska ambas-
saden i Tallinn. De estniska protes-
terna uteblev inte.  

E-samhälle
Estland hamnar på tredje plats efter 
Danmark och Syd-Korea i fråga om 
digitalisering av samhället. Därefter 
följer Finland, Australien och Sve-
rige.

Den höga digitaliseringsgraden 
har kommit medborgarna till godo 
i coronatider med fungerande sam-
hällsfunktioner.

Amerikanskt stöd
USAs utrikesminister Mike Pom-
peo och hans baltiska kollegor upp-
märksammade i juli den så kallade 
Welles-deklarationen från 1940.  I 
denna slogs fast att USA inte erkän-
ner den sovjetiska ockupationen av 
de baltiska staterna. Åttio år senare 
sade Mike Pompeo att USA står fast 
vid denna linje. 

Tysklands utrikesminister
på besök
Tysklands utrikesminister Heiko 
Maas träffade i juli sina tre baltiska 
kollegor i Tallinn. Diskussionerna 
handlade om e-satsningar inom EU 
med Baltikum som förebild. Vidare 
betonades vikten av en enhetlig ut-
rikespolitik inom EU.

Fyrtio år sedan
sommarolympiaden
I Estland uppmärksammades 
40-årsdagen av OS 1980 som hölls 
i Moskva, men med seglingarna 
förlagda till Tallinn. I samband med 
olympiaden tillkom en hel del nya 
byggnader i Tallinn, så som Piri-
tas seglarcentrum, tv-tornet, flyg-
platsterminalen, Hotel Olümpia, 
Tallinns så kallade stadshall med 
mera. Olympiaden gav en ordentlig 
impuls åt Estlands idrottsliv men 
innebar även en stor inflyttning av 
ryssar. Olympiaden bojkottades av 
flertalet västländer på grund av den 
sovjetiska ockupationen av Afgha-
nistan. Därutöver arrangerades en 

olympiad för första gången till en 
del i ett ockuperat land, det vill säga 
Estland. 

Svårt för utländska 
jordbruksarbetare
Det estniska jordbruket brottas med 
stor brist på kvalificerad arbets-
kraft. Det nationalist-konservativa 
EKRE-partiet motsätter sig all ar-
betskraftsinvandring. De övriga 
koalitionspartierna är något mer 
pragmatiska. Jordbrukarna säger 
sig inte kunna finna lokal arbets-
kraft. Under sommaren förlängdes 
tillstånden för i huvudsak ukrainsk 
arbetskraft under den mest inten-
siva skördeperioden. På grund av 
corona fick samtliga tillbringa två 
veckor i karantän.   

Ny falang inom Fosterlands-
partiet Isamaa
En ny högerfalang har bildats inom 
Fosterlandspartiet Isamaa. Falang-
en anser att partiet under senare 
år blivit alltmer populistiskt. Man 
kräver en återgång till klart uttalade 
pluralistiska västeuropeiska värden 
såsom frihandel, tolerans, öppenhet 
med mera, det vill säga en förank-
ring till de ideal som slogs fast och 
följdes av Estlands legendariska 
premiärminister Mart Laar i början 
av den återupprättade självständig-
heten. Partiledningen har inte klart 
tagit ställning till de nya idéerna. 

Fosterlandspartiet, Centerpartiet 
och det höger-nationalistiska EKRE 
ingår i den nuvarande regeringskoa-
litionen.

Bättre gränsskydd
Byggnadsarbeten har inletts i syfte 
att förbättra en 23,5 km lång gräns-
sträcka i sydöstra Estland mot den 
ryska gränsen med början från tre-
riksröset Estland, Lettland, Ryss-
land. Från estniskt håll pågår en 
regelbunden förstärkning och mo-
dernisering av östgränsen.

Nyheter från Estland
Toomas Käbin
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Nya uppgifter i släktdatabasen för Nuckö socken
Göte Brunberg

Släktdatabasen för invånarna i 
Nuckö socken har nu komplette-
rats med uppgifter för de perso-
ner som har flyttat från området 
och emigrerat till ett annat land, 
då i första hand till Sverige. 

Syftet med dessa uppgifter 
är att skapa underlag för en un-
dersökning av emigrationen från 
området under olika tidsperioder 
och för en statistisk bearbetning.

De nya uppgifterna visas i 
släktdatabasens Familjemeny.
I församlingsböckerna för Nuckö 
församling finns spridda anteck-
ningar om att personer har flyttat 
utomlands, men ofta utan någon 
tidsangivelse.

En del uppgifter för rickulbor 
som har flyttat under 1920- och 
1930-talet finns i en förteckning 
som Ingvald Dyrberg har gjort upp. 

Uppgifter om dem som under 
1800-talets första hälft rymde från 
godsen i området, mestadels till 
Sverige, finns i de så kallade själa-
revisionerna. (Se artikeln om rym-
ningarna i detta Medlemsblad).
Källor för uppgifterna
En källa som innehåller ankomst-
uppgifter för de cirka 7 000 est-
landssvenskar som kom till Sverige 
under andra världskriget – genom 
att fly i egna båtar eller genom or-
ganiserad överflyttning – är de re-
gisterkort som gjordes upp av Kom-
mittén för Estlands svenskar. För 
varje ankommande gjordes ett kort 
med personuppgifter och familje-
förhållanden. Det gjordes också en 
sammanfattande förteckning, där 
för varje person är antecknat ett 
nummer, födelsedatum, från vil-

ket område som personen kom, en 
benämning på flykt/överflyttnings-
gruppen samt datum för ankomsten 
till Sverige. Förteckningen finns i 
den av SOV utgivna boken ”Est-
landssvenskarnas flykt över Öster-
sjön” med Margareta Hammerman 
som redaktör.

En ovärderlig källa, när det gäl-
ler dem som kom till Sverige före 
andra världskriget, är kyrkböcker 
från svenska församlingar. De är 
numera tillgängliga över internet 
genom tjänsten ArkivDigital. I dem 
går det ofta att komma tillbaka till 
den församling, där en till Sverige 
inflyttad person först har skrivit in 
sig. Att observera är att datumet i 
detta fall inte anger när personen 
har anlänt till svensk mark.

Ytterligare en källa är Sveriges 
Släktforskarförbunds ”Sveriges 
dödbok 7”, som innehåller uppgif-
ter om personer som har avlidit i 
Sverige under åren 1860-2017. Där 
kan sökningar göras på födelseland.
Metodik
Preliminära resultat visar att totalt 
cirka 3 300 personer har kommit 
till Sverige från Nuckö församling. 
Av dem har cirka 2 800 kommit 
under andra världskriget och finns 
i kommitténs förteckning. För att 
komplettera uppgifterna i släktdata-
basen med ankomstuppgifter gällde 
det att ”matcha” en person i släkt-
databasen med motsvarande person 
i förteckningen och kopiera an-
komstdatat till släktdatabasen. För 
att göra detta hade jag en ovärder-
lig hjälp av att Margareta och Tage 
Hammerman har lagt upp förteck-
ningen i en databas.

För de cirka 400 personer som 
kom till Sverige före andra världs-
kriget har jag – där det saknas en 
exakt ankomsttidpunkt – lagt in en 
uppskattad sådan. Förhoppningsvis 
kan en del av dessa uppgifter pre-
ciseras efter en genomgång av vad 
som finns i de svenska kyrkböck-
erna.
Presentation av de nya
menyuppgifterna
De nya menyuppgifterna finns på en 
sista rad i uppgifterna för en person 
i Familjemenyn (se bilden nedan).

I fältet ”Dödsland” visas det 
land där personen har avlidit. Där 
jag inte har hittat uppgifter om att 
en person har avlidit i ett annat land 
än Estland, är detta underförstått 
genom att raden inte visas.

För personer som har varit bo-
satta i Estland, men som tillfälligt 
har vistats i ett annat land och av-
lidit där (exempelvis stupat i krig) 
anges Estland.

I fältet ”Ankomstdatum” visas, 
för dem som har kommit till Sve-
rige, ankomstdatumet enligt ovan. 
För personer som har emigrerat 
direkt till ett annat land, utan att 
passera Sverige, finns inget an-
komstdatum. Ankomstdatumet till 
dödslandet står, när detta är känt, 
under ”Övrigt”.

För personer som finns i Kom-
mitténs lista med angivet grupp-
namn, visas detta i fältet ”Ankomst-
grupp”.
Hjälp till med felrättningar
och kompletteringar!
Om du hittar fel eller kan komplet-
tera uppgifter, hör då av dig med 
mejl till info@rnhf.se.

Exempel på nya personuppgifter i Familjemenyn.
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Som ni tidigare läst i Medlemsbla-
det så förvärvade Jürgen Lewerenz 
och hans hustru Christa Mickogår-
den 1996. När vår förening fick 
gården i gåva av Jürgen så var alla 
husen i ett mycket gott skick. Ing-
en kunde då ana hur det såg ut när 

han köpte gården. I våras fick jag ta 
emot ett stort antal bilder från Jür-
gen som visade deras arbete med 
att få gården i så gott skick som den 
var i, när vi fick överta den. Jag blev 
mycket överraskad av hur det såg ut 
1996 och vilket enormt arbete de 

har lagt ner. Imponerande! Se och 
följ arbetet här nedan genom några 
av fotografierna jag fick ta del av. 
Resterande fotografier kommer vi 
att sätta in i ett album, som förvaras 
på Mickogården så att alla kan få ta 
del av dem.

Förvandlingen av Mickogården
Ingegerd Lindström

År 1996

Här röjer man på gården efter att den va-
rit obrukad sedan staten tog över 1991.

Ladan som idag står ut mot infarten var helt förfallen. 
Nästan obegripligt att man kunde rädda den alls.

Till höger: Taket hade rämnat på det 
som vi idag har inrett som samlingslo-
kal.

Till vänster: Huvudbyggnaden som den såg ut 1996. 
Rödmålad och med eternittak.
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År 1997

År 2000

År 2006

Nu har det kommit vasstak både på huvudbyggnaden och bodarna. Man ser också en skymt av bastun som ännu 
inte fått det utseendet som är idag. Jürgen och hans fru har verkligen lagt ner ett stort jobb på att få gården i gott 
skick!

Påbörjat arbete 
med att förlänga 
den helt nedfallna 
ladan. I bakgrun-
den syns också 
bastuhuset.

Takläggning på 
nya delen av 
ladan.

Ovan: Nymålad huvudbyggnad.
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Denna artikel är en bearbetning 
av ett svar från Adam Schönberg 
till Nils Tiberg på Landsmåls- och 
Folkminnesarkivet i Uppsala gäl-
lande temat ”Folkliga fester”. Origi-
nalet finns i arkivet i Uppsala, SOFI.

Ingegerd Lindström

Jag kan inte minnas om jag har skri-
vit om firandet av Martin Luthers 
dag i gamla dagar, särskilt i barn-
domens tid.

Martin Luthers dag, Martensda-
gen, har alltid firats den 10 novem-
ber hos oss. Fast egentligen firade 
vi den den 23 november enligt nu-
tida tideräkning, då det var rysk ti-
deräkning på den tiden. 

Martin Luther-dagen, Sante 
Martes dag som den hette hos oss, 
blev omtalad och efterlängtad av 
större delen av ungdomarna, sär-
skilt pojkarna. Men för små barn 
var den en skräck och rädsla. Sante 
Marte testade om barn från 3 år till 
10 år kunde läsa. Naturligtvis skulle 
de läsa en psalmvers och naturligt-
vis utantill.

Pojkarna kallades från 18-års-
åldern, så länge de var ogifta, för 
stor-pojka men bara till de var 30 
år. De gifta människorna brukade 
inte ta del i Martensfirandet, de 
höll sig hemma. Stor-pojka gick en 
vecka före Martensdagen runt i byn 
och samlade ihop malt från några av 
bönderna som var mer givmilda och 
som själv hade söner med i pojkla-
get. 

Pojkarna kunde samla så mycket 
malt när de hade gått runt hela byn 
att de kunde brygga 200 stop öl. Om 
det är bra malt kan man få två stop 
öl från ett stop malt. När de hade 
samlat malten så var det bara att få 
det malet.

När malten var malen då blev 
det bryggning, alltid två dagar före 
Martensdagen. Ölet får bättre smak 
om det blir avtappat i kärl eller äl-
kälder som de vanligtvis kallades. 

När bryggningen blev gjord så bru-
kade vanligtvis byns stor-pojka vara 
tillsammans och hjälpa till med 
bryggningen, särskilt de som gett 
malt eller varit med om maltsamlan-
det och även samlandet av humlen.

Om Martensfirandet
Stor-pojka samlades kvällen före 
Martensdagen på en gård och kläd-
de i gårdens uthus, spikar, ut sig 
till Sante Marte. Det gjordes mas-
ker, beläten, efter alla upptänkta 
sätt som var och en kunde hitta på. 
Beläten var av papp eller torkad 
deg med stora svarta eller röda nä-
sor och med stora mustascher eller 
långt skägg. De hade på sig får-
skinnspälsar med hårsidan utåt, en 
del pälsar var skinn från vita och en 
del från svarta får och de hade bäl-
ten av halm. Huvudbonaden var det 
som var och en kunde hitta; gamla 
fårskinnsluvor eller filthattar från 
16-1700-talet.

De klädde ut sig till riktiga spö-
ken med sina beläten för ansiktet 
och de yngre barnen var rädda för 
dem. De började gråta så att pap-
pan och mamman måste trösta dem. 
Det kunde hända att deras storebror 
var med bland Sante Marte men de 
kände inte igen honom. Endast på 
rösten kunde äldre folk känna igen 
dem även om de försökte ändra sin 
röst till ljus grann röst eller till skä-
rande grov röst.

Nu om följet kring byn. Jag 
skrev i början att det var 18- till 
30-åringar, om de voro ogifta, som 
firade Sante Marte men nu behöv-
des påsa-bärare, som de vanligtvis 
kallades. Dessa var i åldern 12–16 
år, de gick i sina vanliga kläder. Två 
hade påsar med bröd, två med po-
tatis, två med kött, en hade en ask 
med ljus, ljus-karpa, en bytta med 
fisk och annat diverse gryn.

Påsa-bärare följde med Sante 
Marte runt byn, så gjorde även spel-
mannen om det fanns någon i byn 
som kunde spela. Nog fanns det 

spelmän i kommunen men de stod 
inte att få tag i, de behövdes hemma 
i sin egen by. Martin Luthers dag 
blev på så sätt firad i hela landet.

Esterna firade Katrinadagen på 
samma sätt. Då var det flickorna 
som gick runt byn och tiggde mat-
varor. Men estlandssvenskarna fi-
rade endast Martensdagen.

Om gåendet runt byn
Det var kvällen före Martensdagen 
som Sante Marte gick runt i byn 
med sina påsa-bärare. De började 
då på ena sidan av byn eller hos 
en granne till gården där de voro 
inhysta. De gick från pere till pere 
(från gård till gård), alltid vid 5 el-
ler 6-tiden på kvällen, och i varje 
stuga voro redan ljus-pärtorna tän-
da i pärt-staken, för Sante Marte var 
väntad.

Barnens hjärtan klappade av 
rädsla, ty Sante Marte fordrade 
att de skulle läsa för dem, helst en 
psalmvers. ”Gud som haver barnen 
kär” och så vidare. De små barnen 
gömde sig där de kunde hitta ett 
gömställe. Sante Marte måste själ-
va söka upp dem och hemmafolket 
hade roligt, de småskrattade när 
Sante Marte höll på med att söka 
efter barnen under bänkar och i 
sängar, i skåpen, under stolarna som 
kvinnorna satt på och där hittade de 
ofta de minsta barnen, två- och tre-
åringarna. När de hittade ett barn i 
sitt gömställe så ville de att barnet 
skulle läsa för dem. Barnet läste om 
det kunde läsa.

När det var gjort, barnen var 
upptäckta och påsa-bärarna hade 
fått sina påsar med matvaror, så 
gjorde de några svängar på golvet 
om det fanns någon spelman i föl-
jet. Så gick de till nästa gård. 

Vad fick då påsa-bärarna i sina 
påsar? De fick bröd, en hel limpa, 4 
kg potatis, fisk, stöpta ljus (lampor 
var sällsynta den tiden), kött, fisk, 
ett torkat eller rökt fårben. Socker, 
kaffe och te var det inte tal om på 

Firandet av Sante Marte
Adam Schönberg, Söderby Lindors
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den tiden, det var herrskapsmat het-
te det.

När de hade rundat byn vid 
10-11-tiden så gick de till den går-
den där Martensdagen skulle bli 
firad. Där klädde de av sig sina be-
läten och tog på sina vanliga kläder 
och började dansa och ha roligt till 
dagen därpå, som var den riktiga 
Martensdagen. Vad gjordes? Det 
dracks och pratades och röktes 

pipa. Om det fanns någon spelman 
så dansades det och det kunde också 
komma flickor från byn för att dan-
sa. På dagarna kom bönderna dit, de 
som gett malt till bryggningen. De-
ras egna barn var med i laget och de 
måste leva på den maten de fick ett 
helt dygn, eller rättare sagt den ma-
ten som påsabäraren förde med sig. 

Med bryggardagen och malt-
samladet och festdagen så gick det 

alltid tre dagar till firandet av Mar-
tensdagen.

Martensfirandet slutade 1876 
när allmänna bönemöten började 
hållas. Missionärer, predikanter 
och läsare, de var så tvärt emot att 
de som inhyste Martensfirare blev 
bannlysta. Över dom predikades 
helvetets eld. Men nu en generation 
senare så struntade dom i läsarna 
och bannlysningen.

Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel överlåtelse, 

arvsärende, bygge, försäljning eller köp av fastigheter.
Ordnar högstbjudande på skogs- och åkermark.

Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg

katrin@jussuecanum.ee
+372 55 24842

Postadress: Jus Suecanum OÜ
Nurme 2, 90501 Haapsalu, Estland

Årets kull av gymnasieelever på 
Nuckö gymnasium var den 28:e. 
Deras skolavslutning hölls lördagen 
den 27 juni. Avslutningen hölls ut-
omhus i sol och vacker omgivning. 
Eftersom vi av kända orsaker inte 
kunde närvara i år så delades våra 
premier ut av läraren i svenska, 
Inna Rosar.

För stora framsteg i svenska 
språket fick Sandra Piir vår första 
premie och för stora individuella 
framsteg under året fick Eli Mitman 
den andra premien. Båda premierna 
var på 150 euro. Glädjande nog var 
båda flickorna från Nuckö.

I grundskolan delade rektor Lai-
ne Belovas ut våra premier till två 

duktiga avgångselever. Premierna 
var på 75 euro.

Premien för stora individuella 
framsteg fick Stiina Saluste och 
premien för bästa kamrat gick till 
Sander Rehepapp. 

Vi hoppas att vår förening kan 
närvara nästa år på skolavslutning-
en!

Elever premierades

Såväl Eli Mitman som Sandra Piir hade utmärkt sig under skolåret och premierades med 150 euro vardera av 
föreningen. Foto: Maie Arro

Adressändring?
Om du flyttar till en ny adress, med-
dela adressändringen till föreningen 
med ett mejl till info@rnhf.se el-
ler direkt till den registeransvariga 
Brita Wiberg, tfn 070-697 48 28, 
e-post brita.wiberg@gmail.com. 
Meddela även om du har ändrat din 
e-postadress, så kvarstår du som 
prenumerant på Nyhetsbrevet.
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Rymningar från godsen i Nuckö socken
Göte Brunberg

I själarevisionerna, en sorts folkräk-
ningar som i Estland gjordes första 
gången 1782 och sedan med ore-
gelbundna intervall fram till 1858, 
uppges det för männen om det har 
skett någon förändring sedan före-
gående revision. En sådan föränd-
ring är det tyska ordet ”entläufen”, 
vilket betyder att mannen har rymt. 
Uppgiften är oftast kompletterad 
med ett årtal och ibland med vart 
personen har rymt, ”nach Reval” el-
ler ”nach Schweden”.

För kvinnorna gjordes det ingen 
sådan uppföljning, så det går inte att 
se om även kvinnor har rymt – och i 
så fall i vilken utsträckning.
Bakgrunden till rymningarna
Svante Jakobsson anger i sin dok-
torsavhandling ”Från fädernejorden 
till förfäders land/Estlandssvenskt 
bondfolks rymningar till Stockholm 
1811-1834; motiv, frekvens, per-
sonliga konsekvenser” från 1974 
två huvudsakliga orsaker till att 
man rymde: avsaknaden av person-
lig frihet och risken att bli uttagen 
som rekryt till den ryska krigsmak-
ten.

För bönderna på godsen i Est-
land gällde fram till början av 
1800-talet att rörelsefriheten var yt-
terst begränsad. Utan godsägarens 
tillstånd fick de inte lämna godsets 

område. Dessa restriktioner gällde 
naturligtvis i högsta grad för de liv-
egna esterna, men i praktiken även 
för de formellt ”fria” svenskarna.

Genom 1816 års bondelag av-
skaffades livegenskapen för de est-
niska bönderna, men de fick inte 
lämna sitt gods utan att ha ett pass. 
Utan ett sådant betraktades de som 
rymlingar och efterlystes av sina 
herrar. Att gömma en rymling var 
straffbart.

Bondelagen gällde inte för de 
svenska bönderna, men i praktiken 
var rörelsefriheten lika begränsad 
för dem som för de estniska.

Den andra huvudorsaken till att 
man rymde var den utskrivning av 
rekryter till den ryska armén, som 
påbörjades 1796. Tjänstgöringsti-
den var 25 år, den sänktes senare till 
15 år. Enligt bestämmelsen skulle 
ett antal rekryter tas ut per 500 re-
krytdugliga män. Intervallet mellan 
utskrivningarna, och antalet som 
skrevs ut, varierade efter vilket be-
hov som fanns att förstärka armén. 
Som underlag för utskrivningen 
användes uppgifterna i den senaste 
själarevisionen.

Uttagningen skulle enligt 1816 
års bondelag ske genom lottning 
bland dem som var rekrytdugliga. 
Från lottningen var undantagna fä-
der, som vid rekryteringen försörjde 
tre barn under 15 år. Rekrytdugliga 
som inte  hade varit närvarande vid 
lottdragningen skulle gripas och 
– om de inte kunde lämna en till-

fredsställande förklaring – avläm-
nas som rekryter.
Rymningar från Nuckö socken
Under åren 1795-1857 rymde 138 
män från godsen i Nuckö socken. 
Den stora majoriteten av dem var 
ogifta men åtminstone två var gifta 
och lämnade hustru och barn kvar i 
Estland.

Fördelningen av rymlingarna 
på  godsen framgår av Tabell 1. 
Den stora majoriteten kom från 
de tre godsen Rickul, Pasklep och 
Lyckholm. Relaterat till befolk-
ningens storlek sticker Lyckholm, 
som endast ägde byn Österby, ut. 
Det finns ändå inget som säger att 
levnadsförhållandena där skulle ha 
varit sämre än på de övriga godsen. 
Kanske fanns där en ”rymmarkul-
tur” och bättre tillgång till båtar att 
rymma med än på de övriga god-
sen?

Inom parentes i tabellen står hur 
många av rymlingarna som i senare 
revisioner återfinns under sina gods. 
De har kommit tillbaka av egen fri 
vilja eller har blivit fasttagna och 
återförda. Av dessa åtta tillhörde 
inte mindre än sju godsen Rickul, 
Nömküll och Sutlep, som under 
rymmarperioden tillhörde släkten 
Taube.
Vart rymde man?
För 56 män anges i själarevisioner-
na att de har rymt till Sverige. Fyra 
män har rymt till Reval och en till 
Ormsö.

Gods Antal
Birkas 10 (0)
Bysholm 8 (0)
Dirslätt 5 (0)
Kolanäs 2 (0)
Lyckholm 30 (0)
Nömküll 6 (1)
Niby 4 (0)
Pasklep 29 (1)
Pastoratet 7 (0)
Rickul 26 (5)
Skåtanäs 2 (0)
Sutlep 8 (1)

Diagram 1.  Åldersfördelning för rymlingarna.Tabell 1.  Rymningar per gods.
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Var hamnade då de resterande 
rymlingarna? Det är inte troligt att 
de har kunnat gömma sig i Estland 
utan att bli fasttagna, utan de har 
lämnat landet, antingen till Finland 
eller Sverige. Det geografiskt mest 
närliggande var Finland, men att 
rymma dit blev mer riskabelt, när 
Finland 1809 införlivades med det 
ryska tsardömet. Därför har säkert 
de flesta hamnat i Sverige, något 
som visas av att ett antal av dem har 
kunnat återfinnas i kyrkböckerna 
här.
När rymde man?
För 14 av rymningarna står inget 
exakt år angivet i själarevisionerna. 
För de återstående 124 framgår an-
talet rymningar per år från 1795 till 
1856 av Diagram 2. Toppåren var 
1813 och 1838 med 14 respektive 
19 rymningar. Efter 1840 sker det 
endast en eller två rymningar per 
år, med undantag av 1845, då åtta 
män och en kvinna (hustru till en av 
männen) rymde i samma båt.
Rymde man inför risken att bli 
utskriven som rekryt?
Under den tidsperiod som omfattas 
av rymningarna, 1795-1857, fram-

går det av själarevisionerna att 343 
män har tagits ut som rekryter. Som 
jämförelse med antalet rymningar 
framgår även antalet utskrivna per 
år av Diagram 2. Det finns några 
perioder med hög utskrivning. Kan 
man då se att antalet rymningar har 
ökat under dessa? Det borde ju vara 
så att benägenheten att rymma ökar, 
om man fruktar att bli utskriven.

En koppling kan man nog se un-
der 1810-talet. Åren 1812 och 1813 
skrevs 34 respektive 12 rekryter ut 
och detta följdes av en rymnings-
topp med 14 rymningar under 1813.  
Under de följande åren från 1815 
fram till 1830 skedde 39 utskriv-
ningar men endast tre rymningar. 

Under perioden 1830-1845 var 
antalet rymningar nästan lika stort 
som antalet inskrivningar, 81 mot 
84, och där går det nog också att se 
en koppling. Slutligen skedde un-
der perioden 1846-1857 hela 98 ut-
skrivningar men antalet rymningar 
var endast fem.
Rymlingarnas ålder
Utskrivningsåldern varierade något 
under den aktuella perioden, men 
var typiskt 17-35 år. Diagram 1 vi-

sar att den stora majoriteten av rym-
lingarna, 107 av de 124 med känt 
rymmarår, var i denna ålder och 
riskerade att bli rekryter. Nio var 
under 17 år, varav en nioåring som 
följde med sin far, och lika många 
var över 35 år, varav de äldsta var 
51 och 53 år. Just de två senare åter-
kom till sitt gods, och det är därför 
inte troligt att de hade tänkt lämna 
landet.

Medelåldern vid rymmartillfäl-
let var 24,0 år.
Var hamnade rymlingarna
i Sverige?
Genom att söka i svenska kyrk-
böcker med tjänsten ArkivDigital 
och i Dödbok 7 har jag med relativt 
god säkerhet lyckats identifiera ett 
trettiotal av rymlingarna i Sverige. 
Det visar sig att de flesta av dem 
kom till kustförsamlingar i närheten 
av Stockholm, främst i Roslagen. 
De anges ofta vara ”drängar” eller 
”arbetskarlar” och flyttar, som var 
brukligt på den tiden, från plats till 
plats för att söka en ny anställning.

Till detta ämne finns det nog an-
ledning att återkomma i en separat 
artikel.

Diagram 2.  Antalet rekryter och rymlingar under åren 1795-1857.
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Mer 
information

från VKS finns som vanligt på 
hemsidan www.vastrakustens-
skogsagare.se. Ni når VKS via 
mejl på info@vastrakustens-

skogsagare.se.

Eftersom LM:s gamla kontorshus 
ska stängas så har man nu enligt 
chefen Mikk Link flyttat till stads-
delen Uuemõisa i Hapsal. Adressen 
är Tallinna maantee 80 och kontoret 
ligger därmed precis vid huvudvä-
gen in mot staden, när man kommer 
från östsidan. Kontoret har en stor 
logotyp för skogsägareföreningen 
på framsidan av huset och en min-
dre vid ingången på högra sidan för 
att vägleda besökare rätt till andra 
våningen. Framför huset finns par-
keringsplatser för besökare. Passa 
alltså på, när ni besöker staden, att 
titta in till LM om ni har frågor om 
ert skogsbruk.
Krav på avverknings-
restriktioner
Som vi tidigare rapporterat så har 
det varit diskussioner i Hapsal om 
utvidgade restriktioner för avverk-
ning i närområdet. LM agerade då 
för att framföra krav på en rätts-
säker process och för att försvara 
de enskilda skogsägarnas rätt till 
ekonomisk kompensation vid stora 
restriktioner. För närvarande har vi 
ingen ny information om hur det 
ärendet går vidare.

Nyligen har det gjorts ett upprop 
på Ormsö om att starkare restrik-
tioner ska införas för skogsbruket 
där. Det finns ju flera aktörer som 
avverkar på ön, men det bör fram-
hållas att vi litar på att LM tar både 
kort- och långsiktigt ansvar vid av-
verkningsåtgärder och i dialog med 
markägarna anpassar sin avverk-
ning till förhållandena, till exempel 
höga naturvärden eller särskilt vind-
utsatta områden. Vid ett möte med 
bland annat kommunen om dessa 
frågor nu i juli representerades de 
enskilda skogsägarna av Eramet-
saliit, deras centrala organisation 
i skogspolitiska frågor. Vid mötet 
framhöll man bland annat följande 
juridiska ståndpunkter:
• om myndigheterna planerar för 
restriktioner så måste dessa vara 

proportionella och markägarens rät-
tigheter beaktas;
• berörda skogsägare måste infor-
meras individuellt om läget i plan-
processen;
• om det inte går att hitta en rimlig 
balans mellan ägarens och det all-
männas intressen ska kompensation 
utgå för inkomstbortfallet;
• om restriktionerna omöjliggör an-
vändning av fastigheten kan ägaren 
ansöka om att kommun eller stat 
köper fastigheten.

Det är i nuläget oklart hur flera 
olika estniska lagar sammantaget 
reglerar dessa frågor, men vi får vid 
behov återkomma när vi vet mer.

Mer information går att hitta 
på internet
Om du vill söka mer information, 
använd då till exempel hemsidan 
för skogsägarnas operativa sam-
arbetsorganisation Metsaühistu, 
www.metsauhistu.ee. Om allt fung-
erar bra så får du där en fråga om du 
vill ha den estniska texten översatt, 
till exempel till svenska. Du kan 
sen klicka dig vidare till Läänemaa 

Metsaühistu, antingen via fliken 
”Nyheter” till LM:s nyhetssida el-
ler via fliken ”Kontakta” till LM:s 
Facebook-sida. LM har i nuläget 
inte någon särskild flik för svenska 
medlemmar, som vi länge varit in-
riktade på, men tack vare den di-
rekta översättningen som kan göras 
går det faktiskt relativt lätt att till-
godogöra sig en hel del – så prova 
gärna detta. Mer intressant infor-
mation om det estniska skogsbru-
ket finns också hos andra centrala 
organisationer som Erametsaliit 
och Erametsakeskus, men det får vi 
återkomma till på lämpligt sätt. 

Läänemaa Metsaühistu (LM) har nytt kontor
Bengt Brunberg

LM:s nya kontor i Hapsal. Foto: Mikk Link
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När jag bläddrade runt i gamla num-
mer av Kustbon hittade jag följande 
brev till dess redaktion. Jag kan inte 
annat än dra på munnen och tänka 
att bekymren för ungdomen då var 
lite annorlunda än idag. Då var 
det inte tal om droger, knivar och 
skottskador utan man oroade sig 
för ungdomens dans. Idag har våra 
ungdomar betydligt fler intressen än 
dans och majoriteten av alla unga 
idag är fina, intelligenta och enga-
gerade. Men det är roligt att se hur 
olika uppfattningarna är idag och 
då. Detta skrevs på 30-talet.

Ofta ser man i Kustbons spalter 
brev från de olika samhällena 

i de Estlandssvenska bygderna men 
sällan från Rickholtz. Fast också 
här i denna avkrok av världen ju 
alltid händer någonting, som kunde 
sättas som svart på vitt. Men sorg-
ligt nog, är det icke ofta Rickkoltz-
borna bevärdiga Kustbons läsekrets 
med några rader. 

Det synes nästan som om man 

skulle glömt ”Farbror Svenskes” 
uppmaning för ett par år tillbaka 
till svenskarna i Aiboland, att själ-
va göra sin tidning innehållsrik. Ty 
det finnes alltid något, som vi kunde 
diskutera om med varandra från de 
olika bygderna i det svenska Est-
land. Man saknar intresse för alla 
spörsmål vare sig ekonomiska eller 
sociala. Och särskilt ungdomen här 
i Rickholtz, den saknar allt intresse 
för kulturella och religiösa idéer 
och spörsmål. 

Vad vill ungdomen då? Jo, den 
vill ha roligt. Den vill dansa och 
åter dansa, bittida och sent. Träf-
far man någon, nog är alltid första 
frågan: ”Var blir det dans i kväll.” 
Och ofta har det hänt, att en dylik 
danstillställning varat från sön-
dagskvällen långt fram på småtim-
marna. Mången tror ju att dansen i 
sig själv är ett oskyldigt nöje. Låt så 
vara, men i mer än ett fall har dan-
sen varit orsaken till, att mången 
yngling förts in på rusdryckernas 
väg och mången ungmö ådragit 

sig förkylning, som har haft men-
liga följder. Det säger sig självt, att 
uteliv om nätterna och dåliga nöjen 
försämra vår tids ungdom. 

Mången kan härmed missförstå 
mig, att inte ungdomen borde ha 
några nöjen alls, enligt min me-
ning. Men man kan ha roligt och 
många nöjen utan att dansa. Vad är 
att göra? Skulle man inte på något 
vis kunna sätta stopp för dansbacil-
len, som håller på att besmitta ung-
domen i våra byar? Borde inte en 
husfar sätta stopp för dylika sam-
mankomster i sitt hus, nu när det är 
vinter och för kallt ute i det fria. Så 
kanske mången jäntunge har glömt 
både ”steep (stepp) och Fox-trott”, 
innan vårsolen med sina milda strå-
lar har smält, både is och snö på 
”Trumpslete”. 

Ofta undrar jag hur länge det 
vill dröja, innan vi får se både 
”Jazz och Charleston” dansas av 
vår ungdom i bygderna. 

Icke Jazzgosse

Brev från Rickholtz 
Ingegerd Lindström

Renovering av
stenar och kors

Som vi tidigare berättat så har sty-
relsen beställt en renovering av 
trasiga och rostiga metallkors och 
stenkors som är trasiga eller har 
vält. Då området, där de flesta est-
landssvenskar ligger, är kulturmin-
nesskyddat så får vi inte göra något 
åt detta själva. Vi har fått kontakt 
med en firma från Dagö som är cer-
tifierad att utföra sådan arbeten och 
nu i augusti har de startat arbetet. 
Vi har fått några bilder från arbetet 
och kommer i nästa nummer berätta 
mer om hur resultatet blev. 

Vårt beslut att göra denna re-
novering just nu känns rätt och vi 
anser att detta är nödvändigt för att 
bibehålla gravarna i gott skick för 
kommande generationer. Man kom-

mer att renovera de stenar eller kors 
som bedöms som skadade. Det är 
cirka 30 metallkors och 30 stenkors 
som är i dåligt skick och som behö-
ver restaureras.

Foto: Kent Blomberg
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Handdukar 
Ge bort några 
handdukar 
till jul! Lin-
nehanddukar 
med tryckt 
karta över 
Rickul/Nuckö- 
området. 
Passa på att 
köpa till reapris!
Pris: 35 kronor
+ porto. 

Färjelinjen 
Kapellskär – Paldiski

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Ka-
pellskär och Paldiski. 

Avgångstider från Kapellskär:
Måndag - lördag  kl 21.00 
 ankomst Paldiski  kl 08.00
Söndag (Sailor) kl 09.00 
 ankomst Paldiski  kl 19.00
 

Avgångstider från Paldiski:
Alla dagar kl 22.00  
 ankomst Kapellskär  kl  7.30

Bokningsavgift: per telefon 150 kronor, bok-
ning on line 0 kronor.

OBS! Gäller endast nödvändiga resor. Passa-
gerarna ombedes använda ansiktsmask.

Boka med e-post pax@dfds.com, eller på
www.dfdsseaways.se. Telefonbokning,

tfn 0454-336 80 mån-fred 8-16.30
Föreningen har ingen rabatt på resa detta år.

 ”Våra smaker i Nuckö”
Boken har sam-
manställts av MTÜ 
Einbi Külaselts och 
innehåller recept 
och beskrivningar 
av alla byar i Nuckö 
delkommun.

Recepten är gamla 
estlandssvenska re-
cept med en modern 
touch. Varje by har 
en beskrivning samt 
ett recept.

Boken är trevlig att bläddra i och läsa de korta 
beskrivningarna av varje by. Den är proffsigt 
gjord och med vackra bilder.
Pris: 250 kr + porto.
Beställning till majagranbergs@hotmail.com el-
ler tfn 070-798 38 69
OBS! Vi har endast ett begränsat antal böcker!

NY BOK

Beställ med e-post 
till order@rnhf.se 
eller Maja Gran-
berg,  
tfn 070-798 38 69, 
e-post majagran-
bergs@hotmail.
com
Kostnad för porto 
och emballage 
tillkommer.


