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Rickul/Nuckö Hembygdsförening
c/o Ingvar Schönberg
Klövjevägen 4 7

183 47 TÄBY

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

att vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i Sverige, samt informationsorgan i Sverige och Estland.
att i möjligaste mån försöka behålla och vårda den gamla hantverkstraditionen
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.
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Ordföranden har ordet
Vår hembygdsförening är nu inne på sitt tredje år. Av stadgarna (se sid 2) framgår de verksamheter som föreningen skall verka för. Från styrelse och informationskommitte har vi efter
bästa förmåga, via Medlemsbladet, informations- och byombudsträffar försökt hålla medlemmarna ajour om det som vi bedömt vara av allmänt intresse.
Den övervägande delen av hittills lämnad information har av naturliga skäl, mest berört
frågor kring jordegendomarnas återfående, en fråga som intresserat flertalet medlemmar.
En del information har hittills varit av "tyckande" karaktär. Orsakerna till detta kan
sökas på flera håll. Av förklarliga skäl har de arbets- och beslutsformer som vi är vana vid i
Sverige, ännu ej kunnat utvecklas i samma omfattning i Estland.
Vår målsättning är att fortlöpande bygga ut vårt "informationsnätverk" för att kunna ge
föreningens medlemmar så god information som möjligt.
I detta Medlemsblad gör vi ett försök till "avstämning'' av vad som hittills har hänt och
några kvalificerade gissningar inför de närmaste månaderna/åren.
På ett tidigt stadium tog föreningen initiativ till att informera och utforma s k AVALDUS,
d v s de formella ansökningarna som av medlemmarna översändes till Länsstyrelsen i
Haapsalu. Omkring 1000 Avaldus lär ha reglerats. I några fall har myndigheterna i Estland
begärt kompletterande uppgifter.
Einar Hamberg

Gårdar och hus tillbaka
Den beskrivning som nu följer är huvudsakligen de erfarenheter som Algot Brun gjort och de
upplysningar han fått under maj månad 1994.
När avaldus är komplett med alla intyg och dokument samt genomgånget av juristerna
tar kommissionen i Länsstyrelsen beslut.
2. Teade (meddelande) skickas ut till dig med kopia till lantmätaren Herbert Trisberg i
Nuckö kommunalkontor i Birkas.
3. Jämför vad som skrivs i teade med avaldus du skrev. Det du yrkade i avaldus skall också
vara angivet i teade. Om inte skall du kontakta Länsstyrelsen i Hapsal inom 10 dagar.
Skriv och förklara, eller ring.
4. Efter erhållande av teade skall arvingen (eller en av arvingarna med fullmakt från andra
arvingar) ta kontakt med Herbert Trisberg och planera in en tid för att mäta upp gården.
5. Under hela tiden gården mäts upp är även överlantmätaren med. Lantmätaren kan inte
svenska, det får var och en lösa. En av arvingarna skall vara med under hela tiden gården mäts upp, prata med Trisberg om detta.
6. Innan gården mäts upp måste arvingen till gården hugga ut eller låta hugga ut sikten
från hörn till hörn för respektive gårdsdel.
7. Ifall gamla hörnstenar saknas vid gårdsdelarna måste du ha med dig järnstänger eller
rör, cirka 80 cm långa och en diameter på 2 cm. Det är bra att måla nedslagna stängerna
med rödfärg, syns bättre.
8. Enligt Ulo Kalm tar återlämnandet av alla gårdar i Nuckö kommun minst 10 år.
Vi vill också påpeka att rutiner kan komma att ändras, upplysningar kan misstolkas, specifika sökande frågor kan vara svåra att allmänt besvara, etc. Trots vissa svårigheter verkar det
ändå finnas en ärlig vilja från myndigheterna i Estland att hjälpa till så gott man förmår.
1.

Algot Brun
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Arsmötet 1994
Den 23 april hade föreningen ett välbesökt års- och informationsmöte i Blåsut.
Mötet inleddes med sång av SONG's kör under ledning av Helle Lemik.
•

Vid årsmötesförhandlingen under Evey Engmans ordförandeskap godkändes
års- och revisionsberättelserna, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 1993.
• Mötet följde valberedningens förslag till styrelsemedlemmar m fl, vilket innebar
att Einar Ramberg omvaldes som ordförande för 1994. Omvalda för två år som
styrelseledamöter blev Richard Gineman (som även omvaldes som sammankallande i Kulturkommitten), Gurli Schönberg Fyhr och Ingvar Schönberg.
• Som sammankallande i Festkommitten omvaldes Agnes Callenmark, också för
två år.
• Till revisorer 1994 valdes Algot Brun (omval) och Bertil Westerman (nyval).
Som suppleant omvaldes Gunnar Blomberg.
• Som ordförande i valberedningen omvaldes på styrelsens förslag Benita Beckman. Omval skedde också av Inga Ekman och Gottfrid Seman.
• En fullständig förteckning över styrelsemedlemmar m fl finns på annan plats i
Medlemsbladet.
• Medlemsavgiften för 1995 fastställdes till 100 kr. (För ungdomar under 25 år
50 kr).
Inga övriga frågor hade sänts in.
I samband med kaffeserveringen hade deltagarna möjlighet att studera förslag till
nybebyggelse som arbetats fram av studerande vid Arkitekturavdelningen, KTH,
samt att köpa böcker och lotter.
Efter kaffet följde en informations- och frågestund där framförallt bebyggelsefrågor
togs upp.
Per-Erik Fyhr

Meddelande till byombuden
Meddelande till de byombud som inte har haft möjlighet att närvara vid de senaste byombudsträffarna. NÄSTA TRÄFF ÄR UTSA'IT TILL 26 SEPT. KL. 18:00, VIKINGAGATAN 25.
Till dess ha en trevlig sommar!

Richard Gineman

Medlemskap i Nuckö församling
Från Hans von Rosen har vi fått detta brev:
Det går tydligen bra att bli medlem i Nuckös församling. Undertecknad, som hörde sig för hos
församlingens sekreterare fru Tiiu Tulvik i Birkas, blev genast inskriven.
Avgiften är frivillig, men kyrkans förhoppning är att medlemmarna bidrar med 1 % av inkomsten. Vi som även betalar kyrkoskatt i Sverige, bör kunna försvara ett "rabatterat" belopp. I alla
fall är medlemskapet ett bra sätt att visa samhörigheten med hembygden och vår gamla kyrka.
Brottby den 14 maj 1994

Hans von Rosen, Tel. 08 - 512 412 41
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Från Informationskommitten
ESTLANDSFAKTA P-E Fyhr

SEK 1=EEK1,70. En estnisk kroon är värd ca 60 öre.
Medellönen ca EEK 1200. Stora variationer. Pensionärerna har det fortfarande svårt.
Årsinflationen väntas bli högre i år än 1993. En bedömning säger ca 40%.
(1993 ca 25%).
Privatiseringen av statliga företag fortsätter, och är i allt väsentligt lyckad.

Tillgången på kapitalvaror, livsmedel och bensin (även blyfri) är ganska god
och priserna efter våra förhållanden låga. Några exempel:
11 bensin ca EEK 3,75
1/2 kg kaffe ca EEK 35
11 mjölk ca EEK 3,50
"Normal" lunch eller middag EEK 40-50. (Pizza med läsk ca EEK 25).
Hotellpriserna varierar mycket. Priserna på hotell med svensk standard börjar närma sig de svenska!

Brottsligheten ökar. Det finns anledning till försiktighet
•
•
•
•

Gå inte ensam på mörka gator i Tallinn
Lämna inte bilen utan uppsikt - framförallt inte om bagaget syns.
Låt inte okända personer hejda Dig under bilfärder.
Anmäl hot och försök till utpressning eller krav på mutor. Det finns bland
många ester en reaktion mot den ökande brottsligheten. Man vill ha stöd
och ser med förakt på utlänningar som faller undan!

Antalet ryska soldater är ca 2.300. Förhandlingarna om deras utmarsch före 1.
sept fortsätter. Det stora problemet är ryssarnas krav att ca 10.000 pensionerade sovjetofficerare med familjer skall få stanna i Estland på estnisk bekostnad.

Estniska radions utlandssändning på svenska kan avlyssnas på
KV 5.925 MHz månd - fred 22.00 - 22.30, sönd 10.00 -10.30. (Svensk tid).
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Berättaraftnar
Kulturkommitten inom Rickul/Nuckö hembygdsförening har under det gångna året
genomfört ett antal sk. berättaraftnar, till vilka en utvald skara medlemmar inbjudits. Rubriceringen var från början, flykten till Sverige men efter hand har temat
vidgats och blivit mer allmänt.
Berättaraftnarna går till så att vi träffas några stycken i en lämplig lokal en kväll,
dricker kaffe och har en trevlig samvaro. någon har förberett sig och tecknat ner
eller berättar ur minnet händelser ur verkliga livet som kan vara av typiskt för oss
estlandssvenskar.
Hittills har vi fått in ett tiotal olika berättelser enl. följande:
•
•
•
•
•

familjens och en del släktingars och vänners flykt till Sverige.
några iakttagelser och upplevelser under andra världskriget.
en resa.
Arvet från barndomen, dikt.
händelseutvecklingen beträffande den allmänna överflyttningen samt berättarens egen flykt till Sverige.
• sjöfartens framväxt i de estlandssvenska bygderna.
• en tankeresa genom den forna hembygden.
• minnesbild av Rosleps by hur den såg ut för 50-år sedan samt
• en berättelse om Derhamn.
Kommitten har ännu ej tagit ställning till hur berättelserna ska användas men förutsätter att de ska publiceras i en eller annan form.
Vi anser att berättelserna är av stort värde för bevarande av vår historia så vi uppmanar alla byar att någon/några beskriver och på vardagssvenska, berättar exempelvis om flykten till Sverige, hur gick det sedan, den första tiden i Sverige, hur byn
såg ut för 50 år sedan och nu, beskriver människorna och deras verksamheter i
byn, beskriver fiskebåtar och redskap, sjöbodar (nätehusena) samt vägunderhållet
(brobigge) etc. etc.
Anmäl Ditt intresse till ditt byombud eller någon i kulturkommitten.
Stockholm i april 1994
Richard Gineman

.RÄTTELSE
I mina två tidigare artiklar har stavfel uppkommit vid publiceringen. Artikeln "Stämningsbild från Estland" medlemsblad 3/1993,
tredje stycket från slutet första ordet, namnet
"Menhart" skall vara "Meinhart".

Ännu finns ett fåtal platser kvar i Bergsby
för Dig som vill åka i sommar.

Artikeln "Varför heter det Rickul" medlemsblad 1/94 sista meningen skall lyda:

Du kan även bo i Roslep under sommaren.
Roslep-Sevors hyr ut sitt nya hus alla veckor
utom v. 19, 25, 30 och 31. Upp till nio bäddar, kostnad för hela huset 1.500:-/vecka,
men då får ni ordna maten själva.

På detta sätt skulle namnet "Rikull" eller idag
Rickul ha kommit till.

Information och anmälan görs hos
Agnes Callenmark Tel: 08/720 75 01.

Inger Nemeth
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RESOR TILL RICKUL

Terre Estlandssvenskar!
30 maj 1994
Nästan tre månader har gått sedan arkitekturprojektet Stockholm - Tallinn Studio tog sin
början. Våra ritningar och planer kommer
snart att vara färdigställda. Däremot kommer knappast vårt engagemang i och för de
estlandssvenska bygderna och för Estland
som helhet att gå över på mycket länge. Det
känns som ett privilegium att ha varit med om
resan till Ösel, Nuckö och Tallinn och det är
mycket lätt att förstå den stora kärlek till era
hembygder som ni så tydligt visar. Många av
de tankar och naturupplevelser vi haft har
lämnat permanenta spår i oss. Jag tänkte
dela med mig av en del utav bådadera.
Först och främst har det varit vårt mål att
som utifrån kommande part se på befrielsens
problematik på ett objektiv sätt. Det har
varit oerhört engagerande att som arkitekt
få lära känna landskapet, naturen och djurlivet, historien, kulturen, arkitekturen, människorna m m .. Framför allt människorna
bofasta, "återvändare" och det estländska folket som helhet. Genom all den kunskap vi
lyckats inbringa ville vi sedan skapa rätt
balans i våra planer. Hitta ett läge som är
det mest gynnsamma, dynamiska och lyckliga för alla inblandade, (inklusive landskapet,
naturen etc .. ) och att skapa eller bibehålla
rätt slags integration eller kontrast. Detta
är, som vi alla vet, svårt. Inte desto mindre är
det en viktig utmaning. Som jag ser det är
detta också precis vad arkitektyrket går ut
på. Förhoppningsvis kan våra slutsatser bli till
någon nytta för er och - som vår projektledare brukar säga allt som oftast - start a discussion.
En annan och mycket positiv lärdom vi
fått genom samarbete med våra estniska studiekamrater är att det imperium som gått i
graven verkligen är borta för gott. Hos dem
upptäckte jag i varje fall ingen som helst rädsla för att Estlands situation skulle återgå
till den tidigare rådande. Där finns endast
en mycket stark strävan att utveckla sitt
land och finna dess identitet. Enligt dem är
kärleken till frihet nu alldeles för stark (inte
bara i Estland) för att underkuvas någon
längre tid. Med sångarfesterna i åtanke är
jag övertygad att de har rätt.

Imponerad blev jag också av deras gästvänlighet mot oss och er. Ibland är jag rädd att
svenskars sätt att "hjälpa till" eller "återta
det som tillhör oss" ger sken av imperialism
och längtan tillbaks till stormaktsväldet.
Våra studiekamrater verkade dock inte ha
någon negativ inställning eller negativa
känslor gentemot oss eller er. Tvärtom tyckte de att det var viktigt att plats bereddes för
återvändare. Min önskan är naturligtvis att
ni såsom estlandssvenskar känner till och
vårdar denna goodwill.
Bland de naturupplevelser jag hade på
Nuckö vill jag gärna berätta om två. En
stjärnklar natt då månen var nästan full
stod jag på sandstranden i närheten av Roosta camping. Skuggorna som månen tecknade
var knivskarpa. Is hade packats hårt mot
kusten under föregående dags hårda blåst.
Nu hörde man den knaka ibland och smälta
långsamt. Droppandet av vatten blandades
med svaga fågelläten. För övrigt var det tyst.
Universum kom nära. Jag har sällan njutit av
naturens tystnad och mörker så mycket.
Kanske delvis därför att jag som tidigare
obygdsbo numera boende i Stockholm, är
svältfödd på riktiga stjärnhimmlar och tystnader. Till och med mörker borde kunna fridlysas.
Den andra upplevelsen hade jag några
dagar senare, i närheten av Dyrham. Det var
avresedag från kusttrakterna och mycket
tankfull vandrade jag genom skogen. Där
reste sig en pelarhall för min syn. Träd högre
och rakare än några andra jag sett i dessa
trakter eller kanske någon annan stans stod
i andakt. Solen sken i strimmor genom talltopparna och stigens skuggor rörde sig mjukt
i takt med vindens svaga sus. Man kunde
inte annat än bli upplyft. Det tekniska namnet för detta område är sparskog, - spara den
gärna ett tag till.
Med vänlig hälsning

Marion Fust
elev på KTH-A
PS: Kom gärna och se resultatet av vårt
arbete på utställningen i Birkas och Bergsby
i sommar (23 - 26 juni) !
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KULTURFÖRENINGEN
SVENSKA ODLINGENS VÄNNER
inbjuder härmed till

Estlandssvenskarnas dag
på Skansen
Lördagen den 27 augusti 1994

PROGRAM
12.30

Samling innanför Sollidsporten för tåg i procession upp till Solliden.
I spetsen fana och spelmän. Alla som är klädda i folkdräkt är välkomna att delta i processionen. För att kunna reservera sittplatser
vid Solliden- scenen erfordras anmälan om deltagande till SOV:s
expedition senast den 18 augusti. Ring 08-32 48 78.

13.00

Högtidssamrnankomst på Solliden
I Sollidenprogrammet medverkar bla kulturministern, statsrådet
Birgit Friggebo och hovsångare Björn Asker.
Dessutom Rågöbornas danslag, Gammelsvenskbykören och SONGkören

15.00-17.30 Spelmän framför sin folkmusik på Tingsvallen vid Bollnästorget. Medverkande bl a Styrbjörn Bergelt, Svante Lagman, en
grupp spelmän från Estland under ledning av Ain Sarv, SONGkören och Totte Hultmans Trio med musik från Gammelsvenskby.
Rågöspelmän spelar dansmusik och visar folkdanser på scenen vid
Bollnäs torget.

SONG ordnar lekar för barn på Tingsvallen
Hembygdsföreningarr.a demonstrerar olika estlandssvenska hantverk kring Bollnästorget och i Logen. Utställning av föremål, bilder
och avsmakning.
18.00

Musikgudstjänst i Seglora kyrka. Medverkande är estlandssvenskar eller estlandssvenskättlingar (utom präst och kantor).
Gammelsvenskbykören.
Sång
Ellen Pelmas, sopran
Marie-Louise Zeisig, mezzo
Ove Pettersson, tenor
Gunnar Nyman, bas

Piano
Ingrid Mickelin-Fredriksson

Violin
Thomas Lindström

Präst (kort altarandakt med aftonbön)
Marianne Sautermeister

Orgel
Kantor Ivar Rendahl

Alla som är klädda i folkdräkt kommer in gratis enligt gammal sed på Skansen.
För övriga gäller inträde 50:8

Kära estfancfssvenskar ocli
9ammefsvensk6y6or!
Låt oss göra fiembygd.scfagen på Skansen den 2 7 augusti ti[
fiöjdpunkten på vårt Minnesårsfirande - en riktig manifestation
6fancf oss själva, för våra 6am ocfi 6ambam ochför våra rikssvenska vänner ocfi 6ekanta ocfi alia andra som 6esöker Skansen den dagen.
Låt oss vara fite nostafgiska ocfi minnas tiden i Estfancf. Låt
oss visa våra 6am ocfi 6ambam ocfi vår omgivning att vi fortfarande är många, att vi liar 6evarat en de[ av vår estfand.ssvenska kuftulj vårafoffufräkter ocfi vår tradition att fira en fiem&ygd.scfag tirrsammans.
Låt oss också uttrycka vår tacksamhet över de 50 åren i Sverige genom att mangrant delta i 50-årsfirandet på Skansen den
27 augusti.
Vi räknar naturligtvis med att det 6lir en strå!ancfe varm ocfi
solig cfag. Skulle det mot förnwcfan regna kommer det mesta
ändå att kunna genomföras under tak i Logen, i Boffnässtugan,
i Segfora kyrka effer under parapo/er vicC Soffidenscenen.

Gör afftjör att vara med på fiembygd.scfagen på Skansen! Tag
medföräl{[ralj 6am, 6ambam, vänner ocfi 6ekanta.

SOV:s STYRELSE ocH PLANERINGSKOMMITTtN
SvenSalin
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Ledamotsförteckning

(reviderad juni 1994)

Rickul/Nuckö Hembygdsförening
Styrelsen

Kassör

Byggnadskommitten

Ordförande

Ingvar Schönberg (Enby)
Klövjevägen 47
183 38 TÄBY
Tfn. 08 - 768 46 50 (host)
08 - 782 88 66 (arb)

Sture Koinberg (Roslep)
- sammankallande
Odelbergsvägen 74
122 37 ENSKEDE
Tfn. 08 - 659 69 81 (bost)
08 - 714 55 50 (arb)

Einar Hamberg (Roslep)
Östermalmsgatan 33, 2 tr
114 26 STOCKHOLM
Tfn. 08 - 21 37 77 (bost )
08 - 21 01 80 (arb)

Vice ordförande
Richard Gineman (Klottorp)
Erstagatan 25, 6 tr
116 36 STOCKHOLM
Tfn. 08 - 642 59 53 (host )
08 - 520 414 42 (landet )
210 -10 62 55 (bil)

Sekreterare
Gurli Schönberg Fyhr (Spithamn)
Travarevägen 3
183 47 TÄBY
Tfn. 08 - 510 508 28 (bost)
08 - 510 518 39 (tfn.svar)
Sven Boman (Gambyn)
Lövängsvägen 56
183 30 TÄBY
Tfn. 08 - 758 98 03
Lennart Strömkvist (Haversved)
Torpslingan 6
162 44 VÄLLINGBY
Tfn. 08 - 739 17 78

Revisorer
Algot Brun (Österby) - ordinarie
Skevikstrandsvägen 46
134 32 GUSTAVSBERG
Tfn. 08 - 570 314 22
Gunnar Blomberg (Höbring)
- suppleant
Alsätravägen 92
127 36 SKÄRHOLMEN
Tfn. 08 - 97 58 04
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Bertil Nyman (Gutanäs)
Blockvägen 5
17540 JÄRFÄLLA
Tfn. 08 - 580 370 49

Ivar Brunberg (Roslep)
Bollmoravägen 142
135 40 TYRESÖ
Tfn. 08 - 712 43 46

Adjungerad från SOV
Linda Stahlman (Gutanäs)
Ymsenvägen 13
121 42 ÅRSTA
Tfn. 08 - 8116 45

Allan Westerman (Spithamn)
Toftvägen 4
181 43 LIDINGÖ
Tfn. 08 - 767 18 55

Valberedning

Birgitta Noren (Enby)
Utkiksbacken 20
117 67 STOCKHOLM
Tfn. 08 - 18 53 88

Benita Beckman (Gambyn)
- ordförande
Karlskronavägen 9
121 52 JOHANNESHOV
Tfn. 08 - 659 33 52 (bostad)
Inga Ekman (Söderby)
Pepparkaksgränd 44
123 55 FARSTA
Tfn. 08 - 604 64 65
Gottfrid Seman (Enby)
Hannebergsgatan 14III
17147 SOLNA
Tfn. 08 - 83 16 02
Manfred Hamberg (Roslep)
Långängsvägen 80
125 56 ÄLVSJÖ
Tfn. 08 - 646 03 19

Informationskommitten
Alrik Boman (Gambyn)
- sammankallande
Krysshammarvägen 38
17157 SOLNA
Tfn. 08 - 27 98 08 (bost)
08 - 737 9518 (arb)
Per-Erik Fyhr (Rikssvensk)
Travarevägen 3
183 47 TÄBY
Tfn. 08 - 510 508 28
Solweig Sjöberg (Rikssvensk)
Dalgatan 25 B
151 34 SÖDERTÄLJE
Tfn. 08 - 550 859 52 (host)
08 - 737 95 20 (arb)

Kulturkommitten
=----------:---Richard Gineman (Klottorp)
- sammankallande
Erstagatan 25, 6tr.
116 36 Stockholm
Tfn. 08 - 642 59 53
Karin Dalström (Ölbäck)
- hemslöjd
Ringvägen 4
61135 Nyköping
Tfn. 0155 - 2125 78
Linnea Granberg - Sönnert
(Ölbäck) - hemslöjd
Blåklocksstigen 15
153 31 Jäma
Tfn. 08 - 550 732 57 (host)
08 - 617 07 58 ( arb)
KG Karlsson (Rikssvensk)
- litteratur
Tideliusgatan 71
118 69 Stockholm
Tfn. 08 - 642 53 65
Anna-Greta Heyman(Rikssvensk)
-litteratur
Tantogatan 41, 10 tr.
118 42 Stockholm
Tfn. 08 - 668 99 33
Lilian Pettersson (Höbring)
- musik
Glanshammarsgatan 97, ltr.
124 46 Bandhagen
Tfn. 08 - 99 63 40
Inga Ekman (Söderby) - musik
Pepparkaksgränd 44
128 66 Sköndal
Tfn. 08 - 604 64 65
Göte Brunberg (Roslep)
- släktforskning
Krämarvägen 8
129 41 Hägersten
Tfn. 08 - 646 34 13
Nils Lagman (Spithamn) - bild
Täljstensvägen 12
14134 Huddinge
Tfn. 08 - 774 10 67

Einar Hamberg (Roslep)
- adjungerad
östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm
Tfn. 08 - 21 37 77

Byombud

Kommitten för övriga
aktiviteter

ÖLBÄCK

. ::..:____ _ _ _ _---::---:-:--Agnes Callenmark (Ölbäck)
- sammankallande
Bergsunds strand 15, 7 tr
117 38 STOCKHOLM
Tfn. 08 - 720 75 01 (host)
Benita Beckman (Gambyn)
Karlskronavägen 9
121. 52 JOHANNESHOV
Tfn. 08 - 659 33 52 (host)
Ingeborg Gineman(Ölbäck/Kroen)
Erstagatan 25, 6 tr
116 36 STOCKHOLM
Tfn. 08 - 642 59 53 (host)
08 _ 520 414 42 (landet)

GAMBYN
Benita Beckman
Karlskronavägen 9
12152 Johanneshov
Tfn. 08 -659 33 52

Birgit Brunberg
Spånqa Kyrkväg 518
163 62 Spånga
Tfn. 08 - 760 96 82
Erling Schönberg
Ringvägen 23 B
135 50 Tyresö
Tfn. 08 - 712 21 01

NORRBY
Ethel Westerberg
Skolvägen 11D,1 tr.
184 30 Åkersberga
Tfn. 08 - 540 608 08

ÖSTERBY
Birgit Brunberg (Ölbäck)
Spånga Kyrkväg 518
163 62 SPÅNGA
Tfn. 08 - 760 96 82

Algot Brun
Skevikstrandsvägen 46
134 32 Gustavsberg
Tfn. 08 - 570 314 22

Inga Ekman (Söderby)
Pepparkaksgränd 44
123 55 FARSTA
Tfn. 08 - 604 64 65

SPITHAMN

Henrik Koinberg (Söderby)
Råbocksvägen 2
141 42 HUDDINGE
Tfn. 08 - 71164 80
Inger Nemeth (Spithamn)
Byggmästarvägen 221
141 73 HUDDINGE
Tfn. 08 - 608 1114
Ingrid von Sydow (Bergsby)
Lorensbergsvägen 76
136 69 HANINGE
Tfn. 08 - 776 10 54

Jenny Melin
Platåvägen 18
191 50 Sollentuna
Tfn. 08 - 92 80 74
Sture Schönberg
Närtunagränd 18
194 00 Upplands Väsby
Tfn. 08 - 590 323 25

KLOTTORP
Richard Gineman
Erstagatan 25, 6 tr.
116 36 Stockholm
Tfn. 08 - 642 59 53
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ENBY
Gottfrid Seman
Hannebergsgatan 14, 3 tr.
17147 Solna
Tfn. 08 - 83 16 02
08 - 540 650 91

HÖBRING
Nils Tennisberg
Oxundavägen 36
194 41 Upplands Väsby
Tfn. 08 - 590 318 62
Gunnar Blomberg
Alsätravägen 92
127 36 Skärholmen
Tfn. 08 - 97 58 04

SKATENÄS
Manfred Nibon
Gärdesvägen 27
756 51 Uppsala
Tfn. 018 - 32 40 09

HAVERSVED
Lennart Strömkvist
Torpslingan 6
162 44 Vällingby
Tfn. 08 - 739 17 78

PAJ
Bertil Westerman
Gråhundsvägen 56
128 62 Sköndal
Tfn. 08 - 94 50 20

GUTANÄS/ BISHOLM
Bertil Nyman
Blockvägen 5
175 40 Järlälla
Tfn. 08 - 580 370 49
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Hjalmar Stenberg
Flemings Väg 8
146 00 'fullinge
Tfn. 08 - 778 25 22

ROSLEP
Ivar Brunberg
Bollmoravägen 42
135 40 Tyresö
Tfn. 08 - 712 43 46
Einar Brunberg
Bergliden
197 91 Bro
Tfn. 08 - 584 200 63

SUTLEP
Sven Engbusk
Frejavägen 31
172 76 Sundbyberg
Tfn. 08 - 628 64 33

PASKLEP
Helga Hellman
kampementsgatan 38
115 38 Stockholm
Tfn. 08 - 782 80 83
Alice Kullavee
Erikshällsgatan 6 B
151 46 Södertälje
Tfn. 08 - 550 309 62

ODENSHOLM
Gottfrid Erkas
Snöstigen 10
162 62 Hägersten
Tfn. 08 - 88 56 09

SÖDERBY/LUKSLAGGE

RICKUL

IngaEkman
Pepparkaksgränd 44
128 66 Sköndal
Tfn. 08 - 604 64 65

Herman Treiberg
Liljeörnsgatan 13
165 53 Hässelby
Tfn. 08 - 38 43 53

Einar Westerby
Tfn. 08 - 646 90 07
08 - 560 205 14

BERGSBY
Ingrid von Sydow
Lorensbergsvägen 76
136 69 Haninge
Tfn. 08 - 776 10 54
John Westerman
Slånbärsvägen 7. 2 tr.
182 36 Danderyd
Tfn. 08 - 755 52 12
08 - 670 63 00 arb.

LYCKHOLM/HOSBY/KULANÄS
Johannes Bombas
Sturevägen 27
175 35 Järfälla
Tfn. 08 - 580 303 91

BIRKAS
Ada Mihkelson
Gammelgårdsgränd 11
112 64 Stockholm
Tfn. 08 - 656 30 95
Anne Mai Mihkelson
Östra Tynningö
185 92 Vaxholm
Tfn. 08 - 667 52 12

Ungdomsliv i sommartid vid
sekelskiftets Spitham.
Mats-Mathias Lagman f. 1887 i Spitham har
nedtecknat många minnen från sitt liv, dessa
nedteckningar finns nu i Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala. Denna nedteckning handlar om ungdomstiden.
Konfirmationen var en betydande station
på livets väg. Efter detta fick man ej stå tillbaka mer för något arbete. Fast man då ännu
ej tillhörde storpojkarnas skara, som hade
årsklasserna som voro från 20 till 30 år. De
som var ca 16-19 år kallades för mindre sällskapet, dessa började alltmer gå i storpojkarnas spår. Man lade penningar ihop till ett
dragspel och började på sommarkvällarna
hålla sig på bygatan, fast man hela dagen
hade arbetat. Särskilt på lördagskvällarna
under sommaren, då efter bastubadet på
halva eftermiddagen nya kläderna togs på
och efter kvällsvarden gick pojkar och flickor
upp till kvarnbacken.

någon annan uppfinning i den stilen. Bönderna talte visserligen med lite förtret om
sådana gärningar, men ungdomarna hade
roligt åt sådant. Och var det någon bonde
som kom ut och började skälla på pojkarna för
deras larm på gatan så gick man i lönndom och
slog på väggarna för att åter locka ut honom.
Ordet kaff användes också redan på den
tiden. Då en och annan försvann från sällskapet på gatan under natten, så hette det
att han gick på kaff.

På söndagsmiddagen vid 1 o 2-tiden då
alla ungdomar hade fått sitt middagsmål
samlades vanligen alla pojkar, de olika sällskapen vid kärrgjardsgrinde, en grind som
var mellan bygatan och åkrarna. Där var
samlingsplats för storpojkarna och de mindre kom dit för att se på. Vanligen var då
först skogvaktarens pojkar från Dyrhamn på
platsen med sitt tvåradiga dragspel. Där såg
man även när flickorna i olika sällskap gick
genom den andra grinden och genom åkrarna ut åt skogslagge eller till Dyrhamn om
skogsbären
var mogna. Då blåbär och lingon
På kvarnbacken tillbragtes ett par timvar
mogna
gick
ungdomarna oftast till Dyrmar under skoj och glam och dragspelsmusik eller en och annan visa. Sen drog man hamn, dit kom även ungdomarna från Roslep.
ned till byn igen och flickorna gick hem, poj- . Efter bärätandet gick man ut till stranden
där alltid 3 eller 4 nya skutor eller halvkarna stannade på bygatan till över midnatt.
Även pojkarna i skolåldern började hålla sig byggda sådana stod på stranden. Där på
på gatorna lördags- och söndagskvällar, så dessa skutor fördrev man tiden med skoj och
att det oftast var tre sällskap i olika åldrar som dragspelsmusik. Eller rodde man med ekor
gick och drev och gjorde alla möjliga hund- ut till de potatisskutor som låg till ankars i
stycken på dessa nätter. Mindre sällskapet Dyrhamnviken.
hade mera intresse för att gå på någons
Dansandet bland ungdomen började på
krusbär, äppel eller ärter, på sådana gårdar allvar först 1904. Då vassbukfiskare och
som ej hade någon med i sällskapet. De stör- insaltarlaget var där från Baltisport under
re pojkarna åter hade mera intresse för var ledning av fisksaltaren Evert. De bodde hos
flickorna låg och andra skälmstycken. Stor- Bäntas i Spitham. I laget fanns danskunniga
flickorna brukade sova i sådana hus som unga män och kvinnor till och med från Finman kallade för spikar, där kläderna hölls.
land, då blev det nästan bara dans på sönAlltid fanns det ju sådana storflickor vars dagseftermiddagarna för ungdomen.
tålamod nog sattes på prov. Någon skälm
Bland storpojkarna fick man ej se någon
kunde gå in genom luckan på spikarvinden,
som var över 30 år, antingen var man då gift
med ett ämbar vatten och låta vattnet rinna
eller bortrest och vid 25 års ålder räknades
ned genom taket mellan bjälkarna i flickans
flickorna redan som gamla, den som då ej var
säng. Eller försökte man att få den stängda
gift tordes ej heller mera taga del i sälldörren öppnad och släppa in en getabock och
skapslivet, utan höll sig hemma eller besöksedan stänga dörren på utsidan, så att far
te någon annan flicka i samma ålder.
eller mor på morgonen fick släppa ut dem.
Eller kunde någon bonde på morgonen finna Insänt av Inger Nemeth Spitham-Esmas.
att på hans vagn med det färdig- lassade
dynglasset hade de större bakhjulen fram
under vagnen och de mindre bak. Eller
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Spontana upplevelser från
mitt första besök på Nuckö

rejält. När vi var framme skulle näten vittjas. Erna och jag tyckte att det var kusligt
varvid vi bad att få återvända till land. Det blev
Mina föräldrar är från Riguldi. Jag är född en kort fisketur för vår del. Senare lilnder
1955 och uppväxt med "Nokasvensk" som dagen kom ett bud till Roosta med nyfångad
modersmål. Då min syster, Erna, och jag "kala" (fisk). Den dagen åt vi "brada" fisk.
reste till Estland 1991 hade jag aldrig varit
Erna och jag bodde i Roosta stugby, som då
där tidigare, vilket blev en stark upplevelse.
hette Roosta camping, där vi fick veta att
Här hade mina föräldrar- och förfäder levt.
"idag kommer president Arnold Riitel på
Då våra föräldrar gått bort hade vi ingen som
besök till Roosta". Det började närma sig den
kunde visa- och förklara de olika platser som
tidpunkt då han skulle anlända. Erna och jag
finns, tex Harboviken, Derham, Spithamn.
satt i "vår" stuga med lyset släckt för att vi
Tog kontakt med Alfred Adelman, "Karlsskulle kunna se en skymt av presidenten .
Alfred" numera bosatt i Höbring, som visade
genom fönstret. Vi såg när han kom med sitt
oss runt. Han förklarade vilka som bott på de
följe. Samtliga i det stora sällskapet gick in i
olika gårdarna. Berättade även för oss om
restaurangen. Plötsligt knackade det på dörskolor, de olika platser för uppställning av
ren till "vårt" hus, det var en av personalen på
skutorna m m.
Roosta som upplyste oss om att vi blivit
Vi åkte sedan till Spithamn som fortfaran- inbjudna som hedersgäster till Arnold Riitel.
de var en miltärbas. Jag stannade bilen och tog Vi uppmanades komma omgående.
upp kameran, vevade ner fönstret på bilen
Då vi steg in i restaurangen kunde vi konoch riktade kameran mot radartornet. Det
statera tre stycken långbord varav Arnold
skulle jag inte ha gjort, Alfred blev mycket
Riitel var placerad vid det mittersta bordet, han
upprörd och uppmanade mig att avbryta det
hade Sveriges ambassadör i Estland på vä~1hela. Jag undrade varför? Fick då förklaringster sida och estniska inrikesministern på
en att man såg fotografering av militärbas
höger sida, Dlo Kalm fanns med vid det borsom en mycket allvarlig förseelse och att jag
det. Mitt emot presidenten var två tomma
förmodligen skulle bli förpassad ur landet
stolar uppställda, dit Erna och jag blev visainnan dagen slut. Det var väl tur att jag inte
de att sitta. Arnold hälsade oss välkomna och
hann fota och att Alfred var med.
önskade få veta var våra föräldrar bott, han
Besökte också "Sutlepboe". Jag hade aldrig ville också att vi skulle prata "Nokasvensk"
sett något sådant. Så gammaldags och så lite för att höra hur det låter.
varor. Alfred handlade lite med sina ransoneVi blev också tillfrågade av Estlands kulringskuponger. Han berättade att tändsticksturminister om vad vi tyckte om namnet
fabriken var placerad i Tallinn, ändå fick man
"Roosta camping". Vårt förslag var att Roosta
ransonering med en ask I månad.
stugby är ett mer passande namn eftersom
Blev inbjudna till skolan i Birkas och fick "camping" lätt kan förknippas med tältplats.
se oss omkring. Besökte också gamla Folk- Middagen bestod av "metsasiga" (vildsvin).
högskolan som man var i full gån~. med att
Nuckövistelsen gjorde ett starkt intryck på
renovera för att göra till museum. IDo Kalm mig. Det var en mycket behaglig känsla att
bjöd också in oss till sitt kontor. Det blev även få besöka de platser där mina föräldrar och
en tur till Haapsalu.
förfäder levt.
Fick också möjlighet att följa med ut på en
fisketur i roddbåt. Det innebar att vi fick
stiga upp klockan 04.00 på morgonen. Vi åkte
med bil till Spithamn där vi hade en avtalad
tid med en fiskare i trakten. En kort promenad
genom skogen sedan var vi framme vid båten,
en liten eka. Nu skulle vi nosa lite på hur det
kanske kunde vara när Riguldborna var på
fisketur. Det blåste ganska kraftigt och när
vi kommit ut ett stycke började det gunga
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Har besökt Nuckö flera gånger sedan dess.
I samband med de hjälpsändningar jag
arrangerat till Nuckö och Haapsalu har jag
också varit inbjuden att besöka bl a sjukhuset
i Haapsalu. Har även haft möjlighet att hjälpa ålderdomshemmen i Linriamäe med diverse utrustning. Barnhemmet i Haapsalu har
också fått en del hjälp.
E veyEngman

