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God Jul och Gott Nytt Ar

Flickor i Rickuldräkt på kyrkodagen i lmmanuelskyrkan.
Anita Gineman, Ingeborg Gineman, Linnea Granberg Sönnert och Lis Callenmark
Foto Agnes Callenmark

Vi vill också ta med den estlandssvenska
kulturen in i framtiden och som stöd för
den vill vi ha kvar den centralpunkt för
estlandssvenskar som kapellet var tidigare.
Vi vill inte ha kvar kapellet enbart som
ett minnesmärke eller som en ruin utan
som en levande kyrklig mötesplats som
kan användas under alla årstider.
Vi vill ha en framtida utveckling som
bygger på den gamla kulturen. När Rosleps
kapell har restaurerats omkring år 2004
kommer det återigen att finnas en kyrklig
samlingsplats i Rickul, en kyrka som kan
samla kommande generationer året om i
alla väder.
Till Er som vill ge kollekt idag vill jag
gärna säga att bidraget kan vara hur litet
eller hur stort som helst. Alla bidrag är
mycket välkomna.
Vi ber om Ditt bidrag när kollekten nu tas
upp och också om Ditt fortsatta stöd för
projektet!"

Därefter var det dags för kyrkkaffe och
samvaro på Immanuelskyrkans Kyrktorg.
Då meddelades också att kollekten uppgick till 8 484 kr som går in i insamlingen.
Rickul/Nuckö Hembygdsförening ber att
få tacka SOV och Immanuelskyrkan för
samarbete och stöd vid programmets genomförande.

Efter gudstjänsten gav Elmar Nyman en
intressant återblick på kapellets historia
med många minnen från äldre tids gudstjänstliv och från våra dagars estlandssvenska samlingar.

Kyrkoherde Folke Elbornsson, svärson till
Sven Danell. Foto Agnes Callenmark

BYOMBUDSMÖTE

Fråga om skogsägareförening upptogs,
något som tidigare behandlats inom föreningen. Beslut att överlämna frågan till
styrelsen.
Namnskyltar på byarna är nu färdigställda och kommer att sättas upp under hösten
- både med det svenska och estniska namnet. Kartor, av vilka framgår var skyltarna
kommer att placeras, utdelades.
Förteckning över alla som fått bygglo
inom kommunen har kommit till föreningen samt en lista på dem som ansökt om att
återfå mark men ej fullföljt ärendet. Kommunen tillskriver respektive 2 gånger, hör
man inte av sig har man förlorat rätten att
söka. Byombuden uppmanades kontakta
dem som man eventuellt känner till. Besked lämnades också att kommunen nu

Maj-Britt Nibon
Eftersom både ordinarie och vice ordförande var förhindrade att deltaga vid
byombudsmötet den 28 september 1998
öppnades mötet av Erling Lemberg som
överlämnade ordet till Algot Brun. Han
redogjorde för företag i Estland som saluför olika husbyggnadstyper. Byggnadskommitten hade tillskrivit tretton firmor
och fått svar från sju som skickat broschyrer och prisuppgifter, vilka Algot redogjorde för.
För de medlemmar som har skog finns
skogsvårdsplan utskriven och kan hämtas
kostnadsfritt hos Marika Meister på kommunkontoret i Birkas.
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Tvisten mellan bonden Hinrich Andersson och
baronen Gustav Wilhelm von Taube på Rickul gods
Göte Brunberg
Anda fram till modern tid har relationerna mellan den estlandssvenska bondebefolkningen
och godsägarna karakteriserats av ständiga tvister och motsättningar. De svenska bönderna
kämpade hårt för sina rättigheter som fria män och godsägarnaförsökte begränsa dessa rättigheter och behandla svenskarna på samma sätt som de livegna estniska bönderna. En sådan
tvist (som för övrigt inte saknar sina komiska poänger) beskrivs i följande två dokument från
1760-talet: ett bönebrev (.mpplik) till kejsarinnan Katarina Il av Ryssland från den på Rickul
god'5 boende bonden Hinrich Andersson (supplikanten) och svaret från godsägaren Gustav
Wilhelm von Taube (supplikatorn).

serliga resolutionen angående de Rickholtzka bönderna, bönfaller jag

1768, den 2 december.
Ert Kejserliga Majestäts högborna högt
förordnade Generalguvernement måste jag
i djupaste ödmjukhet be om skydd mot
Herr hakedomaren Baron von Taube. Han,
Herr supplicatus, har nämligen yrkat att jag
och min far Andres Andressohn, som är
bördiga från Wormsö och som fria män har
bosatt oss på Rickholtz, antingen skulle bli
livegna hos honom och då fullständigt
förlora vår frihet eller ögonblickligen flytta
härifrån. Då vi åberopade vår frihet blev
densamme ytterst uppbragt och krävde av
mig en ersättning av 15 rubel, som enligt
hans påstående min bror, som för en tid
sedan har flyttat härifrån, skulle vara densamme skyldig. När jag vördnadsfullt
framställde att jag varken var skyldig eller
villig att betala min brors skuld, blev jag
dragen till marken i håret. Man gjorde förberedelser att behandla mig på det mest
obarmhärtiga sätt, vilket jag emellertid
hade lyckan att undkomma. På grund av de
häftiga hotelser, vilka Herr supplicatus har
utgjutit över mig, nämligen att jag skulle
bli piskad, bortjagad och att mina oxar
skulle bli kvarhållna mot min broders
skuld, vågade jag inte gå tillbaka till mitt
hemman utan såg mig nödgad att komma
till staden. Eftersom nu detta förfarande
mot mig, en fri wormsömänniska, på inget
sätt är tillåtet, tvärtom har alla egenmäktigheter från Herr supplicatus blivit förbjudna i den från den 23 augusti detta år
med omedelbar verkan gällande höga kej-

Allranådigaste Fru!
Ert Kejserliga Majestäts högborna högt
förordnade Generalguvernement att nådigt
ge Herr supplicatus en sträng anvisning att
om han inte längre vill ha mig och de mina
kvar på godset, i alla fall inte skall jaga
bort oss på ett så skyndsamt sätt, istället
tvärtom ge mig tid så att jag i lugn och ro
kan vidta erforderliga åtgärder för att avyttra min boskap, men härnäst också att
densamme inte skall av mig kräva betalning ur min ringa förmögenhet för min
broders eventuella skulder, som inte på
något sätt berör mig och slutligen inte
misshandla mig och de mina med slag.
Då jag måste lämna hela min verksamhet
på Rickholtz och utan detta varmt ombedda höga bistånd och skyddsbrev inte vågar
mig dit, så hoppas jag med tillförsikt på ett
huldrikt och snart bifall på min bön, och är
er intill döden trogen på det mest undertrogna sätt, knäfallande som
Ers Kejserliga Majestäts ödmjukaste tjänare
Hinrich Andressohn

1769, den 13 januari.
Den av den på mitt gods Rickholtz boende
Hinrich Andressohn under rubriken av en
ödmjuk bön mot mig ingivna böneskriften,
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hans yngre bror för att denne sk.-ulle fara till
Hapsal och hämta tidningarna och breven
därifrån. Dock gav även denne mig det
fräcka svaret att han var fri och inte ansåg
det nödvändigt att fullgöra tjänster för mig.
Men skulle jag tvinga honom, så skulle
även han resa till Reval och klaga över
mig. Jag blev alltså tvungen att sända ett
annat bud till Hapsal.
Så händer det mig numera dagligen. Mina
Rickholtzka bönder gör vad de vill; jag
finner inget gehör hos dem; i korthet, alltsedan de har kunnat klaga till ett Kejserligt
upplyst generalguvernement om sin så
kallade frihet, är de oförvägna och trotsiga
och jag står numera under mina bönders

självrådighet. Min ekonomi lider helt obeskrivligt och det kan den inte uthärda om
det inte blir en snar ändring, om vilken jag
underdånigast ber .... .. .
Ers Kejserliga Majestäts ödmjukaste tjänare
Gustav Wilhelm v. Taube
Källa: Rannarootslaste voitlus oma ozguste eest 18. - 19. sajandil (Estlandssvenska.rnas ka.mp för sina rättigheter på
1700- och 1800-talet). Utkom i Tallinn
1978.
Karin Westring har hjälpt till med översättningen av den tyska. originaltexten.

Strandpromenad från Sipsvike till Derhamn
Man/red Ramberg
För ungefär tre år sedan skrev jag en artikel om en tankeresa genom den forna hembygden
och artikeln var införd i hembygdföreningens Medlemsblad nr 2/1996. Artikeln upplästes på
en berättarafton hösten 1993. Nu har jag tänkt ta er med på en vandring längs stranden från
Sipsvike till De1hamn och har tecknat ner f ö(jande rader.
över till mindre båtar, som forslade det till
ångfartyg som ankrat upp en bra bit längre
ut. Virket skeppades för det mesta till
England och sågen tillhörde estniska staten.
Albacka, numera Rosta Camping
Nu fortsätter vi längs stranden österut och
kommer till Albacka, där numera Rosta
Camping är belägen. Sanddynerna är vita
och strandrågen ger skydd åt de nu sollapande badarna. På vår tid var det ingen
som hade tid att utnyttja dessa fina stränder
för bad och rekreation.
Vavike
Vi fortsätter och har nu hunnit fram till
Elbisstrånde (Ölbäckstranden). Viken utanför kallades för Vavike, men strandremsan
som låg mellan Ölbäcks och Bergsby fiskebodar kallades Vastrånde. Ölbäcksborna
hade inte bara sina fiskebodar där. Dit körde man även virke som avverkats under
vintern och som skeppades till Reval under
sommaren på segelskutor som ankrat upp i
Vavike. Där lastades även potatis, som

Längs denna sträcka på cirka sex kilo meter
möter vandraren en strandremsa som varierar mycket. Det finns vita sanddyner, partier där det inte förekommer någon sten alls,
och partier där det finns otaliga stenar
mellan grynnorna utanför och strandkanten. På denna vandring möter vandraren
olika namn på platser och inte enbart platser, utan även namn på stenar. Att namnge
olika områden med namn, trots gemensamma gränser, var nog något unikt bland
oss estlandssvenskar och detta får också
tillskrivas vårt kulturarv. Under vandringens gång skall jag försöka återge sådant
som timat under den tid trakten ännu beboddes av oss estlandssvenskar.
Sipsvike
Sipsvike var en havsvik, ganska djup om
man jämför med andra vikar. Den var också stenfri och vattnet var relativt kallt. I
slutet av 20-talet byggdes där en brygga för
utlastning av sågat timmer från sågen i
Grenkull. Det sågade timret kördes till
stranden med häst och vagn och lastades
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