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Rickul/Nuckö Hembygdsförening
c/o Ingvar Schönberg
Klövjevägen 47
183 38 TÄBY

Föreningens ändamål

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

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

Ansvariga för detta Medlemsblad är informationskommitten (Per-Erik Fyhr, Eva
Heyman och Inger Nemeth )
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VÅR NYE ORDFÖRANDE HAR ORDET
frågor rörande återsökandet av våra forna
jordegendomar. Det är information, förtydliganden, komplettering och dokumentation kring egendomsfrågorna som medlemmarna har frågat efter. Styrelsen tillsatte därför en interimistisk arbetsgrupp
som har till uppgift att hjälpa till med att
utreda, påskynda och intensifiera arbetet
med egendomsfrågorna.
Återlämnandet av jordegendomarna är
dock av övergående art.
Det finns en framtid även efter detta när
vi åter har blivit fastighetsägare i Estland.
Vad händer då?

Framtidsfrågor
Vilka frågor skall föreningen driva?

Ordförande med fru vid frukostbordet i Bergsby skola

Det skulle vara intressant att få veta vad
just Du tycker att en hembygdsforening
ska arbeta med för frågor och aktiviteter i
framtiden? Gör Din röst hörd. Inga frågor
är för små eller oväsentliga. Det är detaljerna som gör helheten.
Framtidsfrågorna kommer sannolikt att
vara många och av varierande slag.

Rickul/Nuckö hembygdsförening är nu
inne på sitt fjärde verksamhetsår. Den bildades formellt den 7 mars 1992.
Föreningen har under de gångna åren
fortsatt att befästa och utveckla
organisationen för att anpassa den till
aktuella uppgifter.
En betydande del av verksamheten sker
genom de olika kommitteernas och byombudens arbetsinsatser.
Tillsammans med SOV, övriga estlandssvenska hembygdsföreningar och SONG,
har vi också på olika sätt medverkat i planering och genomförande av 50-års minnet
av estlandssvenskarnas överflyttning till
Sverige. Bl a hade föreningen huvudansvaret för planering och genomförande av
Nuckö-och Rickuldagarna. Kulturkommitten medverkade vid planering och genomförande av hembygdsdagen på Skansen
etc.

Föreningen måste även i fortsättningen
aktivt "värna om och levandegöra det estlandssvenska kulturarvet".
Den bör också bevaka politiska beslut och
inhämta information från Nuckö kommun
och andra myndigheter, som kommer att
påverka utvecklingen av vår forna hembygd. Skapa goda relationer med bygdens
befolkning, föreningar och andra institutioner, vilket är ett absolut måste för en
framtida samlevnad i vänskaplig harmoni .
Föreningen bör således även i fortsättningen vara informationsspridare och
sammanhållande länk för
Rickul/Nucköborna.

Egen domsfrågor
En återblick i backspegeln ger dock vid
handen att all överskuggande del av föreningens verksamhet har hittills bestått av

Richard Gineman
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den särskilda arbetsgrupp som tillsatts
fyller sin funktion som stöd för medlemmarna.

ÅRSMÖTET 1995
av Per-Erik Fyhr
Även i år hölls föreningens årsmöte i SLrestaurangen i Blåsut. Närmare 200 medlemmar deltog.

I nformationskommitten

Till mötesordförande valdes Einar Hamberg, som tidigare meddelat att han inte
önskade kandidera vid valet av föreningsordförande.
Valberedningens förslag till ny föreningsordförande var Richard Gineman som valdes av mötet.
Också på andra platser i styrelse och
kommitteer blev det en del nya eller
"nygamla" namn. En fullständig förteckning sänds ut med detta medlemsblad.
Den verksamhetsberättelse som redovisats
i Medlemsblad 1/95 godkändes, och med
stöd av revisionsberättelsen beviljades styrelse och underlydande organ ansvarsfrihet.

Informationskommitten består nu av Per-

Erik Fyhr (sammankallande), Eva
Heyman och Inger Nemeth.
Medlemsblad 3/95 sänds ut omkr den I 8
september och 4/95 omkr den I I
december. Det senare kommer att bli ett
kulturnummer som utformas av Kulturkommitten.
Medlemsbladet trycks nu av BO-butiken,
Götgatan 57. Inger Nemeth svarar för
utskrift mm.

Sänd in bidrag till Medlemsbladet artiklar, dikter, foton m m., men även
debattinlägg t. ex. om stugbyar.
Nästa manusstopp är den 1/9-95.

Medlemsavgiften för 1996 diskuterades
med utgångspunkt från det förslag till höjning som styrelsen framfört. De flesta diskussionsdeltagama visade förståelse för att
en höjning var nödvändig, och efter votering fastställdes 1996 års medlemsavgift
till 150 kr. (Avgiften för ungdomar tom
25 år är oförändrad - 50 kr).
Styrelsen fick dessutom uppdraget att utreda frågan om en särskild serviceavgift
för att få in ytterligare pengar till
föreningens verksamhet.
Einar Hamberg tackade alla avgående
medhjälpare och överlämnade ordförandeklubban till Richard Gineman som tackade
för förtroendet och riktade ett särskilt tack
till sin företrädare som fick blommor och
ett diktverk som inspiration för framtiden.

Egendomsgru ppen
Under våren har arbetet med att överta
återlämnad egendom satt fart inom vårt
område. Sikteshuggning och lantmäteriarbeten pågår och många besöker
kommunkontoret. För aktuell information
kan man vända sig till styrelsens särskilda
Egendomsgrupp som består av Bertil

Westerman (sammankallande), Sven
Roman och Sven G. Frejman. Man kan
även vända sig till Byombuden.

Medlemsavgift 1995
Vi påminner om medlemsavgiften för
1995. Den är 100 kr för medlemmar och
stödmedlemmar. För ungdomsmedlemmar
- t o m 25 - är avgiften endast 50 kr.
Fortfarande är det 91 av 577 medlemmar
som inte betalt. Betala snarast annars
uteblir nästa medlemsblad!

Efter kaffeservering och möjligheter till
samtal, bokinköp och hämtning av
lotterivinster följde en frågestund som
främst kom att handla om återlämningen
av beslagtagen mark, och som visade att
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BYGGNADSKOMMITTENS VERKSAMHET

B ggnadskommitten har från föreningens
tart engagerat sig i planerings- och byggnadsfrågor. Flera av oss som ingår i Byggnadskommitten har vissa erfarenheter från
b ggbranschen.

Under början av 90-talet fick jag möjligheter att sätta mig in i de ekologiska problemställningar som föreligger i Estland.
Genom mitt tidigare engagemang som lärare på KTH blev jag anlitad som föreläsare
och examinator vid Tallinns Konstskola.
Härigenom fick jag goda kontakter med
Konstskolan i Tallinn, vilket vi inom Byggnadskommitten fick god nytta av när uppmätningarna av byarna påbörjades.

PRESENTATION AV KOMMITTENS
\IEDLEMMAR
i har försökt att fånga in kompetenser
inom byggande och planering och den nuarande kommitten består av ordinarie
medlemmar, dessutom har vi några som
ställer upp när det gäller särskilda frågestäl lningar.
Ivar Brunberg, som är den kanske mest
erfarna i Byggnadskommitten, arbetade
med framtagning av minnesbilderna för
gårdarna i Estland redan under 1980-talet.
Ti llsammans med andra entusiaster dokumenterades bebyggelsen ur minnenas arkiv.
Detta har starkt bidragit till att även byggnadskulturen i estlandssvenska bygder kunnat dokumenteras i den omfattning som nu
före!igger.
Allan Westerman som är känd arkitekt i
Stockholm, har nu dragit sig tillbaka ur
kommitten som ordinarie men följer arbetet.
Algot Brun har haft mycket kontakter med
myndigheterna i Estland. Algot är särskilt
bevandrad i bygderna inom Nucköhalvön.
Arvid Freiman är byggnadsingenjör och
kan mycket om byggande. Arvid har dessutom kännedom om bygden.
Erling Scbönberg har varit adjungerande
och är med sin lokalkännedom en klippa.

ARBETETS START
Under den första tiden av byggnadskommittens tillvaro gick mycket tid åt att försöka få fram medel till Estland och till
Nuckö kommun. I samarbete med Olle
Lindström försökte vi på flera håll få fram
utvecklingspengar till kommunen.
Vi kan väl påstå att vi inte lyckades så bra
med detta, då myndigheterna har varit helt
kallsinniga. Trots dessa motgångar lyckades
Olle få fram svenska bidrag till utbildningsverksamheten vid Birkas. Arbetet på detta
att få fram pengar till kommunens utveckling fortsatte dock och under förra hösten
hade vi nya planer på gång. Estoniakatastrofen kom, som med Olle Lindströms och
hans hustrus tragiska bortgång, drabbade
hans familj och som chockade oss andra
som hade förmånen att få samarbeta med
denna eldsjäl och goda människa. Jag kan
inte förneka att förutom den stora sorgen
över alla som gick förlorade, blev en förlamning av arbetet, följden för oss som
hade ständiga resor över till Estland.

VÅRT ARBETE
Byggnadskommitten påbörjade sitt arbete
med att diskutera vilka frågor som borde
prioriteras och vi var överens om att uppmätningsarbetet med de estlandssvenska
byarna måste genomföras.
Vi ansåg att de kulturella frågorna skulle
prioriteras på bekostnad av frågor som
rörde återfåendet av den privata marken.

Då jag tillhör en generation med vaga minnesbilder från den estlandssvenska hembygden, har det varit svårt att sätta sig in i
alla byarnas ägo- och byggnadsmönster
m .m . Det var därför naturligt att till Byggnadskommitten knyta personer kunniga i
Estlandssvensk byggnadshistoria.
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Det visade sig dock att dessa frågor undan
för undan upptog allt mer av byombudens
och även Byggnadskommittens arbete. Då
Byggnadskommittens medlemmar liksom
alla övriga i hembygdsföreningen utför ett
frivilligt och gratis arbete beror resultatet
på entusiasmen. Denna entusiasm har minsann inte saknats, särskilt bland pensionärerna som i stort sett tidvis arbetat på heltid
med Estlandsproblematiken. Byggnadskommitten har även till uppgift att bevaka
planeringsfrågor, ekologiska problemställningar m.m. vilket betyder att vi måste
hålla kontakter med Länsstyrelsen och Tönis Padu. Även frågor som rör planeringen
på riksplanet måste bevakas.

gelse på områden som kan komma att
tillhöra enskild person. Arbetet med stugbyarna har därför intensifierats. Förslagsskisser har framtagits för Roslep by och ett typhus som bygger på vår gamla byggnadstradition har ritats av Ivar Brunberg . Till
hösten kommer vi att tillkännage resultatet
av vårt arbete.

GENOMFÖRDA ARBETEN
Förutom det vanliga föreningsarbetet, resor,
kontakter med myndigheter och organisationer i Estland och Sverige har vi satsat på
uppmätningen av de estlandssvenska byarna
i Rickul-Nuckö kommun. Anledningen är
att nu har vi en sista möjlighet att dokumentera resterna av vår hembygd innan förändringarna kommer. Genom kontakter
med Konstskolan i Tallinn och Professor
Rein Zobel och hans duktiga elever har ett
omfattande uppmätningsarbete blivit möjligt. Arbetet ingår i en kurs på skolan och
utförs nu kontinuerligt år fråri år. Kostnaderna för arbetet är; mat, husrum, resor,
material , sammanställning av materialet
och dokumentation.

BYGGNADSKOMMITTENS
HUVUDUPPGIFTER
Vi inom kommitten har ansett att de kulturella frågorna skall prioriteras. Det har
därför varit naturligt att satsa på sådana frågor som uppmätningen av byarna. Vi har
också ansett att det är viktigt att bevaka de
byggnadskulturella frågorna, samt planeringsfrågor i Nuckö kommun. Under de
senaste åren har dock en hel del arbete lagts
ned på de problem som hör samman med
återlämnandet av mark. När nu marken
återlämnas har stugbyarna och byggnadsfrågorna fått förnyad aktualitet. Hela denna
fråga har under några år varit blockerad då
vi inte kunnat planera stugbyar på statens
mark och genom att ägofördelningen ännu
ej avklarats, har vi inte vågat föreslå bebyg-

De direkta kostnaderna ligger kring 2530.000:- per uppmätningssommar. Allt arbete från elevernas och professorernas sida
är frivilligt och gratis. Vilket vi skall vara
mycket tacksamma för, då ett sådant arbete
skulle kosta minst det tredubbla. Urvalet av
byggnader som skall uppmätas utföres av
Rein Zobel.

--
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u TFÖRDA UPPMÄTNINGAR
Uppmätningar av den bebyggelse som Rein
Zobel anser har kulturhistoriskt värde har
utförts i Harga, Roslep, Spitham, Ölbäck
och Bergsby.

BERGSBY OCH ÖLBÄCK
Byarna är inventerade och en del byggnader
är uppmätta.
Kompletteringsarbeten har diskuterats till
sommaren.

HARGA BY
Byn är den bäst bevarade av byarna i
Rickul-Nuckö kommun, då ett flertal av innevånarna var ester och därmed kunde beara sin kultur och bebyggelse. Byns karaktär är dock av svenskt ursprung och den är
häpnadsväckande väl bevarad. Genom
uppmätningsarbetet har vi fått en god dokumentation av hur en gammal svensk by
såg ut.

En plan för dokumentationen av hela
svenskbygden har upprättats av Rein Zobel
och vi arbetar på att få fram pengar till
detta. Beträffande de nu genomförda uppmätningarna har de direkta kostnaderna
varit drygt 90.000:-. Kostnaderna omfattar
resor och uppehälle för studenterna under
uppmätningstiden. Materialkostnader,
sammanställningar och tryckningskostnader. Trots att studenter och lärare arbetar
gratis i projektet finns dessa grundkostnader
som vi måste klara. En ringa del har bekostats av S.O.V. , samt Rickul-Nuckö Hembygdsförening. Ambassaden i Tallinn har
tillskjutit 15.000:-. Genom privat bekostade
resor från Byggnadskommittens medlemmar har arbetet kunnat genomföras. Merparten av kostnaderna har bestridits av mig
personligen och mitt företag.

ROSLEPBY
Byn är förmodligen från 1300-talet och
därmed en av de tidigaste svenska byarna i
dessa trakter. Den gård som är mest intakt i
Rosleps by, beroende på att en estnisk familj vårdat sig om byggnaderna, är Brusgården. Endast de kulturhistoriskt intressanta
och intakta byggnaderna dokumenterades.

Vi hoppas nu kunna genomföra sommarens
uppmätningsarbete som kan bli det sista,
om vi inte kan få fram pengar för de fortsatta arbetena.

SPITHAM BY
Byn är inventerad och de viktigaste byggnaderna är dokumenterade. Landskapet är
s årt skadat av den verksamhet som
förekommit i anslutningen till radarstationen.
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ARKITEKTSKOLORNA I TALLINN
OCH STOCKHOLM GENOMFÖR EN
ÖVNINGSUPPGIFT I RICKULNUCKÖ TERMINEN 93-94

BYGGNADSKOMMITTENS
PROGRAM FÖR DETTA ÅRET

Arkitektskolorna i Tallinn och Stockholm
genomförde en övningsuppgift i Svenskbygderna under vintern 93-94 med Rune
Bobert som lärare. Kursen omfattade studier av sommarhusbebyggelse och 14 studenter från Tallinn och 6 studenter från
KTH deltog. Studier av sommarhusbebyggelse på Gotland samt övningsuppgifter i
Rickul-Nuckö genomfördes. Förslagsskisser
framtogs för sommarhusbyar m.m. Medlemmar från Byggnadskommitten medverkade i kursen i Rosta Camping.

Efter medverkan i frågor som rör återfåendet av marken, där de byombud som ingår i
Byggnadskommitten gjort ett heltidsarbete
hela detta år, hoppas vi kunna fullfölja arbetet med stugbyarna.
Förslag till stugbyarnas placering har skisserats för Rosleps by och detta kunde vara
en modell för andra byar. Vi hoppas nu att
byombuden för alla byar, vilka gör en fantastisk insats genom att hålla kontakten
med de enskilda i markfrågorna, får tid över
att ägna sig åt de gemensamma problem
som stugbyarna innebär.

Arbetet redovisades i en utställning på Birkas i samband med föreningens minnesdagar i Estland. En dokumentation genomfördes av eleverna som sammanställde sina
arbeten, och överlämnade materialet till
föreningen. Några kostnader för detta arbete har föreningen ej drabbats av.

Tanken är att varje by skall fundera över
hur de vill organisera sitt arbete med de
gemensamma stugbyarna. Vi anser att detta
arbete skall ske i grupper där folk som är
intresserade av att bygga slår sig samman.
Byggnadskommitten skall försöka medverka till att förslagen blir genomförda.
Kommitten skall även försöka arbeta med
faktaupplysning kring de planfrågor som
dyker upp samt sprida kunskap kring tekniska byggnadsfrågor.
Vi får se hur det pilotprojekt som vi startat
utfaller och hur stort intresset är när vi
kommer fram mot ett genomförande. Under
hösten skall vi försöka organisera den första
stugbygruppen i Roslep. Hör gärna av er till
oss i Byggkommitten.

En mycket uppskattad uppställning skedde
från föreningsmedlemmarnas sida både vid
projektgenomgångar och seminarier. Några
föreningsmedlemmar lät eleverna testa sina
friska tankegångar på de marker som skulle
återlämnas. Vi inom Byggnadskommitten
är mycket glada för denna välvilja från respektive markägare.
Resultatet av denna övningsuppgift var i
mångt och mycket fantasifulla förslag och
kanske inte alltid så praktiskt användbara.
Den entusiasm och skaparglädje som präglade arbetet borgar för att intresset för våra
bygder lever kvar även bland dem som skall
rita och planera det nya Estland. Jag vet att
projektet kostade ca 135.000:- av skolornas
medel, och vi får vara glada att så mycket
pengar och ungdomlig energi satsades på
våra gamla hembygder.
·

VILKA PROBLEM BROTTAS VI
MED?

För närvarande är det stora problemet för
oss som är ute i arbetslivet att få tiden att
räcka till även för föreningsverksamheten.
De som har pension arbetar osannolikt
många timmar i föreningen, vilket ger oss
andra lite dåligt samvete.
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Jag är personligen mycket imponerad av det
arbete som alla förtroendevalda i föreningen utför och hoppas att medlemmarna
har uppmärksammat detta.
Ett särskilt problem som uppstått i Estland,
är den telekommunikationsmast som planeras i närheten av Roslep kapell. Vi har i
Byggnadskommitten, genom föreningen
protesterat mot masten och på det bestämdaste sagt att den inte far byggas i detta läge
då den kommer att störa naturen genom sin
höjd av ca 80 m, lika hög som Globen.
Diskussioner pågår med kommunen, kring
mastfrågan. Vi kommer under alla
omständigheter att fa tycka till om mastens
utseende har kommunen lovat.

sådana anläggningar kan ligga så att vi far
ordning på hanteringen.
Vi väntar nu på den nya plan- och
bygglagstiftningen i Estland som beräknas
komma till hösten, då kan vi börja diskutera
planeringsfrågor med kommunen. Det kan
bli nödvändigt för oss som far tillbaka
marken och vill bygga att starta vägföreningar, byråd eller andra sammanslutningar som kan behandla lokala
byggnadsfrågor, sophantering och vägvård.
Vi inom Byggnadskommitten hoppas gå vidare i våra projekt som hitintills varit självfinansierande . Vi vet vilket stort arbete som
föreningen har framför sig och skall i möjligaste mån försöka bidra med ork och kunskap.

Sophanteringen i anslutning till byarna
fungerar som alla vet enligt slit och
slängmetoden. Detta innebär att det ligger
lite soptippar här och var. Att ordna
organiserade soptippar blir en viktig fråga.
Det vore bra om byombuden som känner
till landskapen kunde komma med tips var

Sture Koinberg
(Teckningarna i artikeln är utförda av eleverna vid
KTHs arkitektskola Stockholm samt Konstskolan
Tallinn).

SEMESTERSTÅ.NGT I BIRKAS
Vi har fått uppgift från kommunkontoret i
Birkas följande personers semesterperioder:
Oio Kalm
Marika Meister
Herbert Trisberg
Evi Öövel

31/7 - 4/9

2616 - 3017
2616 - 3017
2616 - 3017

,,

~201Jr

I april fastställdes Nuckö
kommuns nya vapen. Vapnet
symboliserar kommunens svenska
bosättning, dess guldstränder, och
anknytning till havet med fiske
och sjöfart.

R.Örr

De tre plommonen påminner om
kommunens tre huvudområden
Nucköhalvön, Sutlep och Rickul,
men likaledes plommonsorten
"Nuckö röd".

GULD
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Edsbacka, Sollentuna. Du kan i förväg

SPITHAM - EN BY ATT MINNAS

sända in frågor till byalagets ordf. Gurli
Schönberg Fyhr.

I en nyutkommen skrift har Sven Borrman
från Spitham-Jakas, samlat minnesbilder
och historik från sin barndoms by.
- "Snön vräkte ner och drivorna på bygatan
låg höga. Mor hade tidigare på kvällen
mjölkat koma och gett dem foder i
ladugården, men nu började värkarna inför
den stundande födseln göra sig påminda,
så far blev tvungen att ge sig iväg ut i
natten. Han gick till Jakas Maria, denna
kloka gumma som hjälpt många nyfödda
Spithambor till världen".
Så börjar Sven sin berättelse om livet i
byn, vid tiden av hans födelse 1929, och
om tiden som sedan följer fram till överflyttningen till Sverige.
De flesta i byn förekommande göromål
och händelser som vallning, skolgång,
fiske, jakt och gårdarnas vardagliga arbeten behandlas. Men vi får även en genomgång av samtliga gårdar i byn med ritningar och vilka som bodde där. Samt redogörelse av de olika skutor som ägdes av
byborna.
Många sidor behandlar naturligtvis ockupationen och kriget, en mycket omtumlande tid i byn. Sven har också samlat in
flyktberättelser från andra Spithambor,
vilka publiceras i sin helhet.
Dessutom varvas texten med dikter och
mycket fina teckningar.
Den 120-sidiga skriften kostar 100:- och
kan beställas av Sven Borrman, Skivlingsv.
5, 633 58 Eskilstuna. Tel: 016114 35 41.

Inger Nemeth

Flykten till Sverige
Över Östersjöns mörkblåa vågor
flyger tanken med ilande fart .
Hem till hemmet det kära i Estland
som jag lämnat en mörk vinternatt
Uti nattsvarta mörker och dimma
ej en fyrbåk då spridde sitt sken.
Endast skummet av brusande böljor
lyste i natten min ödsliga färd .
Det var natt ja en natt utan like
då jag lämnade hemmet i hast
Bakom dånade krigets kanoner
framför stod Finlands okända kust
Ej en fyr där stod tänd till min ledning
månen unnade ej mig sitt sken.
Stjärnor gömde sig långt bakom dimman
men Guds trofasta hand ledde mig.
Som en väktare stod jag på backen
höll min utkik på sjömannens vis.
Tills en ljusglimt i morgonens timma
lyste upp horisonten för mig.
Efter spanade fyrbåk till babord
i en hast kursen ändrades om.
Det var Hangö det välkända Hangö
där jag undan alla farorna kom.
Det var hemmet ja hemmet det kära
som jag lämnat och ej glömma kan.
Och den färd över Östersjöns böljor
som en flykting från fädernes land.
Hemlös vandrar jag nu uti världen
utan hem utan fädernes land.
Ingen lycka den skatten uppväger
som jag lämnat vid Östersjöns strand.

Spitham byaträff
Tisdagen den 16/5-95 träffades Spitham
byalag för sjätte gången. Vi var ca 35 personer som samlades i vår "stamlokal" i
Sollentuna. Behovet av dessa byträffar har
blivit större sedan hanteringen med
återsökande av mark kommit igång. Nu
kan man utbyta erfarenheter och få svar på
vissa frågor som man har om alla turer och
papper kring detta.
Den här gången berättade några som varit
över till Spitham i mitten av april, om vad
samtal med tjänstemän i Birkas hade gett
och om letandet av gränsstenar.
Tid för kaffedrickande och "juttande "
fanns också. Som Spithambo är Du
välkommen till nästa träff tisdagen den
26/9 kl. 18.00 i HSB-lokalen Platåvägen,

Ingenting kan i världen utplåna
denna känsla som bor i min barm.
Och den tanken på hemmet det kära
som jag lämnat och ej finna kan.
Det var hemmet ja hemmet det kära
som jag lämnat till fiendens rov.
Lik en flykting mot okända öden
vandrar jag utan hem utan ro.
Melodi När ljusen tändes där hemma ..
Diktat av Anton Dyrberg, Roslep lakas.
Tillägnat flykten från "Luksasstrånde" i Rickul via
Hangö till Sverige 1944-02-18 tillsammans med
släktingar och vänner i en bräcklig liten fiskebåt
försedd med motor.
Insänd av lngvald Dyrberg
lngvald Dyrberg har tillverkat en vindflöjel till

klockstapeln vid Roslep kapell. Som förlaga har
han använt en gammal vindflöjel från kapellet.
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SAS har daglig förbindelse med Tallinn.
Avg Arlanda 13.35, ank Tallinn 15.35 .
Avg Tallinn 16.25, ank Arlanda 16.25.
SAS bokning tel: 020-727 555.

RESE TIPS
Resor till Rickul
sommaren 1995

Estonian Air (som nu fungerar väl) har
under sommarmånaderna en kvällsförbindelse med Tallinn tisdag, fredag och
söndag kl 18.55 (avg från Tallinn 18.15),
och en morgonförbindelse lörd 08.15 (avg
från Tallinn 07.50).
Estonian Air bokning tel: 08-23 36 66.

Ännu är det inte för sent att boka resa till
Bergsby, Rickul. Du får inkvartering och
__3 mål mat/dag. Åker Du~ i egen bil
kan transport Tallinn-Bergsby ordnas.
För priser, information och anmälan
ring Agnes Callenmark
Tel: 08/720 75 01
Anmäl Dig senast 3 veckor före avresa

Det finns nu många moderna bensinstationer i Estland, och tankning är inget
problem. 1 liter 95E kostar ca EEK 3,95.
Många bensinstationer säljer även sprit,
vin och öl. (En flaska Saku Original kostar
ca EEK 7).

Rickulresor
Mare Balticum (EstLine) avgår från
Stockholm kl 17.30 jämna veckor på
måndag, onsdag, fredag och söndag.
Udda veckor på tisdag, torsdag och lördag.
Ankomst Tallinn följande morgon kl 9.00.
Estline bokning tel: 08-667 00 01.

Risken för bilstölder och stölder från
parkerade bilar har blivit mera "normal",
men det finns fortfarande anledning till en
något större försiktighet än i Sverige.
"Maffian" då? Jo, den finns, men bryr sig
inte om hederliga turister, utan är främst
inriktad på ohederliga företag som man
kan få en hållhake på.
Per-Erik Fy hr

Visum krävs (utom vid Tallinnkryssning)
och begärs vid Estlands ambassad,
konsulära avd, Storgatan 38, Stockholm.
Tel: 08-661 58 10. För bilen medförs
registreringsbevis och "grönt kort"-

UPPROP

Snälla Ni !
Det gäller Birkaseleverna.
Vi söker familjer som vill ställa upp och bistå
eleverna med kost och logi i 2-6 dagar i
månadsskiftet augusti - september.
Estline bjuder på resan, elevernas vänorter betalar
en del av kostnaderna och SOV ställer upp med de
administrativa kostnaderna. Därutöver vädjar vi nu
till er att gratis ställa upp för dessa ungdomar i 1617 årsåldern. Detta besök ger Er en utsökt möjlighet
att knyta vänskapsband med estniska familjer av
idag. Eleverna har läst svenska och behöver
praktisera språket. Herbert Stahl ställer även den
här gången upp och tar hand om elevernas
programverksamhet under dagtid inklusive lunchen.
Detta innebär att du som har jobb att sköta inte
behöver tänka på att sysselsätta din gäst under
dagen. Du som är intresserad, hör av dig snarast till
Margareta på SOV:s exp. tel 08-3 2 48 78 mån-tors
eller Herbert Stahl tel 08-88 37 10.

Våra lotterivinster har tagit slut!
Om Du liar möjlighet att skänka något
som vi kan använda för utlottning ber vi
Dig kontakta
Agnes Callenmark 08-720 75 OJ
eller Ingeborg Gineman 08-642 59 53.

NOTERA!
SOV :s Hembygdsdag på rest. Lantis den
26 augusti kl 13.00.
Kyrkodagen i Immanuelskyrkan 21110.

Vi tackar på förhand, SOV:s styrelse
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Ledamotsförteckning
Rickul/N uckö Hembygdsförening

(reviderad juni 1995)

Styrelsen
Ordförande

Vice Ordförande

Richard Gineman (Klottorp)
Erstagatan 25, 6tr
1 16 36 Stockholm
Tfn 08-642 59 53 (bost)
08-520 414 42 (landet)
210 10 62 55 (bil)

Sven Boman (Gambyn)
Lövängsvägen 56
183 30 Täby
Tfn 08-758 98 03

Sekreterare

Kassör

Gurli Schönberg Fyhr (Spitham)
Travarevägen 3
183 47 Täby
Tfn 08-510 508 28 (bost)
08-510 518 39 (tfn.svar)

Ingvar Schönberg (Enby)
Klövjevägen 47
183 38 Täby
Tfn 08-768 46 50 (bost)
08-08-782 88 66 (arb)

Ledamot

Ledamot

Sven G. Frejman (Pasklep)
Byggvägen 24
762 61 Rimbo
Tfn 0175-713 65

Bertil Nyman (Gutanäs)
Blockvägen 5
175 40 Järfälla
Tfn 08-580 370 49

Ledamot
lngvald Luks (Haversved)
Krikonstigen 40
196 32 Kungsängen
Tfn 08-581 730 07

Revisorer
Ordinarie
Lennart Strömkvist (Haversved)
Torpslingan 6
162 44 Vällingby
Tfn 08-739 17 78

Suppleant
Linda Stahlman (Gutanäs)
Ymsenvägen 13
121 42 Årsta
Tfn 08-81 16 45

Ordinarie
Roger Brun (Österby)
Markörvägen 9
191 41 Sollentuna

Valberedning
Ordförande

Ledamot

Benita Beckman (Gambyn)
Karlskronavägen 9
121 52 Johanneshov
Tfn 08-659 33 52

Agnes Callenmark (Ölbäck)
Bergsunds strand 15, 7tr
117 38 Stockholm
Tfn 08-720 75 0 I

Ledamot

Ledamot

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

Erling Lemberg (Enby)
T erassvägen I 5
131 41 Nacka
Tfn 08-716 79 35

Byggnadskommitten

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

Algot Brun (Österby)
Skevikstrandsvägen 46
132 32 Gustavsberg
Tfn 08-570 314 22

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

Arvid Freiman (Enby)
Rödhakevägen 1
175 64 Järfälla
Tfn 08-36 31 37

lnformationskommitten
Per-Erik Fyhr (Rikssvensk) sammankall.
Travarevägen 3
183 47 Täby
Tfn 08-510 508 28

Inger Nemeth (Spitham)
Byggmästarvägen 221
141 73 Huddinge
Tfn 08-608 11 14

Eva Heyman (Roslep)
Häradsvägen 146
141 71 Huddinge
Tfn 08-646 65 58

Kommitten övriga aktiviteter
Agnes Callenmark (Ölbäck) sammankall.
Bergsunds strand 15, 7tr
117 38 Stockholm
Tfö 08-720 75 01

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

Benita Beckman (Gambyn)
Karlskronavägen 9
121 52 Johanneshov
Tfn 08-659 33 52

Henrik Koinberg (Söderby)
Råbocksvägen 2
141 42 Huddinge
Tfn 08-711 64 80

Ingeborg Gineman (Ölbäck/Kroen)
Erstagatan 25, 6tr
116 36 Stockholm
Tfn 08-642 59 53 (bost)
08-520 414 42 (landet)

Ingrid von Sydow (Bergsby)
Lorensbergsvägen 76
136 69 Haninge
Tfn 08-776 10 54

Birgit Brunberg (Ölbäck)
Spånga Kyrkväg 518
J 63 62 Spånga
Tfn 08-760 96 82

Kulturkommitten
Manfred Hamberg (Roslep) sammankall.
Långängsvägen 80
125 56 Älvsjö
Tfn 08-646 03 19
Göte Brunberg ( Roslep) släktforskning
Krämarvägen 8
129 41 Hägersten
Tfn 08-646 34 13
Karin Dalström (Ölbäck) hemslöjd
Ringvägen 4
61 l 35 Nyköping
Tfn 0155-21 25 78
Inga Ekman (Söderby) musik
Pepparkaksgränd 44
128 66 Sköndal
Tfn 08-604 64 65
Linnea Granberg- Sönnert (Ölb) hemslöjd
Blåklocksstigen 15
153 31 Jäma
Tfn 08-550 732 57
~inar Hamberg (Roslep) adjungerad
Ostermalmsgatan 33
114 26 Stockholm
Tfn 08-21 37 77

Anna-Greta Heyman (Rikssv.) litteratur
Tantogtan 41 , l Otr
118 42 Stockholm
Tfn 08-668 99 33
KG Karlsson (Rikssv.) litteratur
Tideliusgatan 71
118 69 Stockholm
Tfn 08-642 53 65
Nils Lagman (Spitham) bild
Täljstensvägen 12
141 34 Huddinge
Tfn 08-774 10 67

Lilian Pettersson (Höbring) musik
Glanshammarsgatan 97, I tr
124 46 Bandhagen
Tfn 08-99 63 40

Bvombud
Bergsby
Ingrid von Sydow
Lorensbergsvägen 76
136 69 Haninge
Tfn 08-776 10 54

Gutanäs/Bisholm
Bertil Nyman
Blockvägen 5
175 40 Järfälla
Tfn 08-580 370 49

John Westerman
Slånbärsvägen 7, 2tr
186 36 Danderyd
Tfn 08-755 52 12

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

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
Dirslätt
Vakant
Norrby
Ethel Westerberg
Skolvägen 11 D, 1tr
184 30 Åkersberga
Tfn 08-540 608 08

Höbring
Nils Tennisbeg
Oxundavägen 36
194 41 Upplands Väsby
Tfn 08-590 318 62
Gunnar Blomberg
Alsätravägen 36
127 36 Skärholmen
Tfn 08-97 58 04
Klottorp
Richard Gineman
Erstagatan 25, 6tr
116 36 Stockholm
Tfn 08-642 59 53
Lyckholm/Hosby/Kulanäs
Vakant

En by
Gottfrid Seman
Hannebergsgatan 14, 3tr
171 47 Solna
Tfn 08-83 16 02
08-540 650 91

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

Arvid Freiman
Rödhakevägen I
175 64 Järfälla
Tfn 08 36 3 1 3 7

Paj
Berti I Westerman
Grå~hundsvägen 56
128 62 Sköndal
Tfn 08-94 50 20

Gam byn
Benita Beckman
Karlskronavägen 9
.121 52 Johanneshov
Tfn 08-659 33 52

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
Rickul
Herman Treiberg
Liljeömsgatan 13
165 53 Hässelby
Tfn 08-38 43 53
Hjalmar Stenberg
Flemings väg 8
146 00 Tullinge
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 08-582 492 92
Skatenäs
Manfred Nibon
Gärdesvägen 27
756 51 Uppsala
Tfn 018-32 40 09
Spithamn
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

Sutlep
Sven Engbusk
Frejavägen 31
172 76 Sundbyberg
Tfn 08-628 64 33
Söder by/Lukslagge
Inga Ekman
Pepparkaksgränd 44
128 66 Sköndal
Tfn 08-604 64 65
Einar Westerby
Pettersbergsvägen 27
126 57 Hägersten
Tfn 08-646 90 07, 560 205 14
Öl bäck/Rosta
Birgit Brunberg
Spånga Kyrkväg 518
163 62 Spånga
Tfn 08-760 96 82
Erling Schönberg
Ringvägen 23 B
135 50 Tyresö
Tfn 08-712 21 OJ
Österby
Algot Brun
Skevikstrandsvägen 46
134 32 Gustavsberg
Tfn 08-570 314 22

