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

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

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

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

att vara behjälplig vid reseevenemang till vår hembygd. 
att bibringa våra yngsta och ungdomar de traditioner vi själva mottagit och 

bevarat, samt idka annan härmed förenlig verksamhet. 

Ansvariga för detta Medlemsblad är lnformationskommitten (Per-Erik Fyhr, Eva 
Heyman och Inger Nemeth). 
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ORDFÖRANDEN 
HAR ORDET 
Richard Gineman 

Rickul/Nuckö Hembygdsförening är nu 
inne på sitt sjätte verksamhetsår. Föreningen 
bildades formellt den 7 mars 1992. Vi har 
således femårsjubileum i år. Årsmötet den 15 
mars var glädjande nog även i år välbesökt, 
ca 220 personer deltog. Det är ungefär en 
tredjedel av föreningens medlemmar. Detta 
måste betraktas som ett mycket tillfredsstäl
lande deltagande med tanke på hur utspridda 
medlemmarna är i vårt avlånga land. Tyvärr 
blev det alltför kort tid över till social sam
varo utöver de formella årsmötesförhand
lingarna och informationsstunden. 

Av stadgarna (se sid 2) framgår vad fö
reningen skall verka för. Styrelsens och de 
olika kommitteernas ambition är dessutom 
att efter bästa förmåga, via medlemsbladet 
och genom informations- och byombudsträf
f ar hålla medlemmarna informerade om det 
som vi bedömer vara av allmänt intresse. 
Målsättningen är att fortlöpande bygga ut 
inf ormationsnätet. 

Som ett steg i den riktningen inbjöd sty
relsen i år konsuln vid den estniska ambas
saden i Stockholm, Jiirgo Loo, för att besva
ra eventuella frågor, samt från Nuckö kom
munledning, Endel Pelapson, Ulo Kalm och 
Marika Meister, för att informera om 
jordreformens genomförande samt om 
kommunens framtidsplaner. 

Dagen efter årsmötet söndagen den 16 
mars hade styrelsen, utökad med egendoms
gruppen, ett mycket intressant och givande 
informationsmöte med kommunrepresentan
terna från Nuckö. Informationsutbytet har 
redovisats vid en byombudsträff måndagen 
den 24 mars och redovisas på annan plats i 
detta medlemsblad. 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka 
alla mötesdeltagare för visat intresse. Spe
ciellt vill jag tacka Jiirgo Loo från Estlands 
ambassad och gästerna från Nuckö kommun. 
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ARSMOTET 1997 
Per-Erik Fyhr 

.Den 7 mars 1992 bildades Rickul/Nuckö 
Hembygdsförening vid ett möte i Rågsveds 
Folkets Hus. Det var alltså dags att fira 5-
årsjubileum vid årsmötet den 15 mars. 

Dagen till ära - och för att få plats, vi är 
ganska många nu - hade årsmötet förlagts till 
Piperska Muren i Stockholm. Dessutom 
hade vi inbjudna gäster från Nuckö kom
mun. Den nyvalde ordföranden i kommun
fullmäktige Endel Pelapson kom tillsammans 
med Ulo Kalm och Marika Meister. Konsul 
J tirgo Loo från Estlands ambassad hedrade 
oss också med sin närvaro. 

Sedan föreningens ordförande Richard 
Gineman hälsat de 220 deltagarna välkomna 
genomfördes årsmötesförhandlingarna. Val
beredningens förslag godtogs på alla punk
ter. En aktuell förteckning över föreningens 
funktionärer finns i detta medlemsblad. 

Mötet beslöt att årsavgiften för 1998 
skall vara oförändrad - 150 kr för medlem
mar och stödmedlemmar och 50 kr för ung
domsmedlemmar t o m 25 år. 

Styrelsens förslag att under Övriga 
kommitteer inrätta en Ungdomskommitte 
godkändes. Till sammankallande i Ungdom
skommitten valdes Carita Laving som har 
sitt estlandssvenska ursprung i Österby. 

Efter årsmötesförhandlingarna visade 
Sture Koinberg en bildsvit från Rickulområ
det. Därefter var det dags för kaffe och all
män samvaro. Allsång, lotterier och bokför
säljning fanns förstås också på programmet. 

Vid den informations- och frågestund 
som följde tackade Ulo Kalm för förening
ens hjälp och gav en översikt över vad som 
hänt i kommunen de senaste åren. Marika 
Meister berättade om arbetet med att åter
lämna förlorad egendom. Konsul Loo tolka
de deras anföranden. 

Vid frågestunden kom det också fram en 
del av de meningsmotsättningar som finns 
mellan enskilda föreningsmedlemmar och 
estniska myndigheter. 



Ingrid Stalås från Höbring redogjorde för 
sin tvist om sin gamla föräldragård, och 
Benny Vesterby från Roslep hade kritiska 
frågor beträffande lagligheten i de estniska 
åtgärderna. Ulo Kalm och Jiirgo Loo gav sin 
syn. 

Richard Gineman påpekade att förening
en inte har till uppgift att driva enskilda 
ärenden och att frågestunden måste vara av 
allmän karaktär. 

SAMARBETET MED SOV 
Per-Erik Fyhr 

Den 12 mars hade SOV's ordförande 
Sven Salin inbjudit SONG och hembygdsfö
reningama till ett möte för att diskutera hur 
samarbetet skall kunna utvecklas. 

Inledningsvis orienterade Bertil Wester
man om det arbete som pågår för att klar
lägga behov och möjligheter att starta någon 
form av fastighetsägarförening. Frågan har 
aktualiserats genom de krav på modem 
skogsskötsel som kommer att ställas på 
skogsägare. En arbetsgrupp har organise
rats. 

En bättre samordning av aktiviteter under 
året diskuterades, och man kom överens om 
att försöka undvika att lägga föreningarnas 
möten och fester på samma dag. 1997 ar
rangerar SOV Hembygdsdagen den 30 au
gusti och Kyrkodagen den 18 oktober. Den 
29 juli firas Olofsdagen på Ormsö. Rågö-, 
Runö- och Odensholmsboma planerar resor 
till sina öar under sommaren. Vi fick veta att 
det är möjligt att flyga från Ösel till Runö. 

Familjefesten diskuterades också. Kost
naden ansågs vara för hög, och inställningen 
var att det kanske är bättre att ordna familje
fester föreningsvis. 

Einar Hamberg framförde tankar om det 
framtida samarbetet och om en omorganisa
tion av SOV med en närmare knytning mel
lan SOV, SONG och hembygdsföreningar
na. Diskussionen visade att det fanns ·en 
positiv inställning till samarbete, men just nu 
inget önskemål om ett samgående. 
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Årsmötet refererades i länstidningen 
"Lääne Elu". "Tack vare samarbetet med 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening har var 
kommuns ägandereform gjort så stora fram
steg", sade Ulo Kalm i referatet. 

Dagen efter årsmötet träffade styrelsen 
kommunens representanter för ytterligare 
information och diskussion. Mer om detta 
möte på annan plats. 

SONG kan dock komma att gå den vägen 
inom kort. 

Under mötet tog man också upp frågan 
om hur man skall kunna vidga verksamheten 
utanför stockholmsområdet. 

Skall föreningarna även ge bidrag till be
hövande medlemmar i Sverige? Frågan 
väcktes och tål nog att fundera över. 
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UPPROP FRAN 
KUL TURKOMMITTEN 

Manfred Hamberg 

Kulturkommittens syfte och målsättning 
är att kartlägga estlandssvenskamas kultur, 
vad avser musik, bildkonst, litteratur, hem
slöjd, seder och bruk m m. Vi har nu i Kul
turgruppen samlats till "Berättaraftnar" i 
flera år där olika personer har berättat och 
skrivit rier personliga minnen från den forna 
hembygden. Under de år som gått har ett 
stort antal berättelser nedskrivits, likaså har 
ett antal spelats in på band. Det finns även 
ett antal koraler och dikter nedskrivna. 

Vi har många berättelser nu. Men inte 
Din! Du har säkert unika, oersättliga min
nen. Tänk om Du skulle komma med i vårt 
berättargäng? ! Du skulle bli mycket varmt 
mottagen, och Du skulle säkerligen tycka 
om att höra andra berätta och kanske också 
att berätta själv. Kulturkommittens ambition 
är att publicera detta material i någon bok
form inom en inte alltför avlägsen framtid. 
Datum för nästa träff är den 26 maj kl 18.00 
i föreningens lokaler. Väl mött! 



Som ett annat led i att främja den est
landssvenska kulturen, o~h för att ge möjlig
het till en mera intim och social samvaro 
kommer kulturkommitten att ordna med 
"Torsdags träff ar". Dessa träff ar infaller alltid 
den första helgfria torsdagen i varje månad 
och träffpunkten är föreningens lokaler på 
Roslagsgatan 57, kl 14.00 - 19.00. 

Den första träff en var redan torsdagen 
den 3 april, och de kommande blir den 5 
juni, 4 september, 2 oktober, 6 november 
och den 4 december. Under maj, juli och 
augusti arrangeras inte några träffar. 

Anledningen till dessa träffar är att vi 
skall kunna träffas under fria former, då vi 
estlandssvenskar tycker om att träffas och 
prata om gamla minnen ifrån den forna hem
bygden. Detta är en viktig del i vår kultur. 

Den 3 april hade cirka 20 personer sam
lats och stämningen var på topp. Vi drack 
kaffe och åt en smörgås till det facila priset 
av tio kronor. Ölbäck Larsos Karin och Lin
nea hade med sig textilier som Karin hade 
till verkat, både färdiga produkter samt i 
halvfabrikat. Bland dessa textilier fanns ut
ställningsföremål som Karin hade tillverkat 
och som visade tvätterskornas hårda arbete 
förr i tiden i Nyköping. 

Det är meningen att under de kommande 
träffarna skall olika saker tillverkas, samt att 
ordna en utställning av de tillverkade alstren 
senare i höst. 
Det är vår förhoppning att dessa torsdags
träff ar skall bli ett sarnlingsforum för såväl 
äldre som yngre estlandssvenskar och deras 
ättlingar. Likaså att många fina saker kom
mer att tillverkas under ledning av personer 
med ett digert kunnande. Väl mött på de 
ovannämnda "Berättaraftnarna" och 
"Torsdagsträffarna". 

STÖD INSAMLINGEN FÖR 
ATT BYGGA UPP ROSLEP KA

PELL! SÄTT IN DITT BIDRAG PÅ 
PG 55 68 81-1 OCH SKRIV 
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"ROSLEP KAPELL" PA INBE-
TALNINGSKORTET. 
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UNGDOMSSATSNINGEN 
Ingvald Luks 

Vid den sista träffen i Rågsved med gruppen 
födda 1935 och yngre ställde jag följande 
frågor som skulle besvaras skriftligen: 

1) Skall vi ha fortsatta träff ar? 
2) Om svaret blir nej, räcker det med de 

sammankomster som Hembygdsför
eningen har? 

3) Om svaret blir ja, ge förslag på frågor 
som skall tas upp på träffarna! 

4) Skall vi då ha någon sammanhållande 
eller styrelse? 

5) Finns det intresse för träffar i Est
land? 

6-7) Gällde resor, inkvartering och tid
punkt. 

8) Egna förslag till verksamhet för att i 
första hand lära känna varandra från 
samma by, samma kommun samt alla 
deltagare? 

Deltagarna delades in i tre grupper: födda i 
Estland (20 personer), födda i Sverige med 
anknytning till Rickul (11 personer), födda i 
Sverige med anknytning till Nuckö (8 perso
ner). 
Följande svar har erhållits: 

Födda i Estland. 
Framtidsutsikter i svenskbygderna? För

hållande svenskar och ester? Resor runt om i 
Estland, vandringsresor och arkeologiska 
resor. Föredrag om lagstiftning, dagsläget i 
Estland, socialt och sjukvård. Umgås. 

Födda i Sverige, anknytning Rickul. 
Återuppliva "Martinshålde", knytkalas i 

Rågsved. Seder och bruk med mera. Tema
resor till Estland, alla åldrar, i semestertider. 
Hur man levde byvis. Information om åter
lämnad egendom. Kulturell information om 
hus m m som inte finns idag. Träffarna är bra 
för att lära känna varandra. Några äldre från 
byarna som berättar om hur husen låg. 

Födda i Sverige, anknytning Nuckö. 
Alla åldrar träffas, ytterligare två träffar 

där respektive byombud alternerar och sva
rar för dagordning. Träffar i Sverige på and-



ra orter (Eskilstuna-Torshälla). Byombuden 
kan aktualisera byträffar i Sverige. Levnads
öden, estlandssvensk historia och traditioner. 
Enkla fikaträffar med filmvisning och bilder 
från gamla hembygden. 

Svaren har genomgående framfört önskemål 
om att alla åldrar skall deltaga i träffarna. 
Personligen anser jag det då svårare att lära 
känna varandra eftersom man i regel tyr sig 
till dem man känner sen tidigare. 

Upprop. 
Ni som har filmer, diabilder eller har några 
minnen som ni vill berätta om för de yngre, 
hör av er till mig! 

Rundturer i samband med midsommarfi
rande i Estland. 
Tur nr 1 går den 21 juni inom gamla Nuckö 
kommun, med avgång kl 10.00 från kom
munalhuset i Birkas. 
Tur nr 2 går den 22 juni inom gamla Rickul 
kommun, med avgång kl 10.00 från Roosta 
camping (parkeringen nedanför restaurang
en). Vi behöver en guide för denna resa. 
Turerna är främst avsedda för dem med an
knytning till respektive kommun. 
Guider och kartor över respektive by kom
mer att finnas i bussen. Ta gärna med mat
säck. 

Ev. möte i Eskilstuna. 
Vi har också under hösten planerat en sam
mankomst i Eskilstuna-Torshälla om vi får 
tag i en lämplig lokal. Där kommer i första 
hand ordföranden att berätta om de senast 
tillkomna lagarna och förordningarna i Est
land med mera. 
Väl mött! 

Spithamnträff ! 

Nästa Spithamnträff är tisdagen 
den 9 september kl. 18.30 i lokalen i 

Edsbacka, Sollentuna 
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INFORMATIONSMÖTE 
MED NUCKÖ KOMMUN 

Per-Erik Fyhr 

Den 16 mars hade styrelsen ett möte med 
Endel Pelapson, 010 Kalm och Marika Meis
ter för att utbyta information och diskutera 
föreningens samarbete med kommunen. 

Vid mötet besvarade kommunrepresen
tanterna ett antal frågor som ställts av Bertil 
Westerman, som bl a arbetar med fastighets
ägarfrågor, och av Informationskommitten. 
Här är frågorna och svaren: 

Fråga 1 : Hur är kommunens planer för 
skogsmarken? (Statlig/privat, skogsvård, 
avsättningsmöjligheter mm)? 
Svar: Staten ansvarar för sin skog och plane
rar för denna. För privat skog är ägaren an
svarig. Marika Meister handlägger skogsfrå-
gor i kommunen. · 
Ägaren skall vårda sin skog enligt statliga 
anvisningar. En tioårig gallringsplan skall 
finnas. Staten inspekterar arealer större än 
10 ha. Man behöver inte avverka allt som 
står i planen, men man får inte heller avverka 
mer. Skogsägaren måste skriftligt meddela 
Marika Meister att man tänker avverka. För 
att få hugga efter vindfällen krävs tillstånd. 
(Estniska statens anvisningar och blanketter 
har översatts genom föreningens försorg). 
Man får tillbaka marken i det skick den nu 
är. Sly som inte fanns förr får man avverka 
om den· är i brösthöjd och under 6 cm i dia
meter. 
Man kan arrendera mark av annan privat 
ägare, men inte av staten. Skog som inte har 
sökts tillbaka blir statlig och kan säljas på 
auktion. 

Fråga 2: När kommer jordreformen enligt 
kommunens uppfattning att vara genom
förd? 
Svar: Osäkert. Den enskilde måste själv vara 
aktiv. För att få kompensation måste man 
själv öppna EVP-konto. Observera att EVP 
slutar att gälla den 31 dec. 1998. 



Fråga 3: Finns en uppställning över icke 
kompletta ansökningar och översiktskartor 
som visar aktuellt läge? 
Svar: Lista över icke kompletta ansökningar 
finns hos Marika Meister. Ca 44% av den 
privata marken har återlämnats. Översikter 
finns hos Herbert Trisberg. 

Fråga 4: Gränsfrågor, dvs "överblivna rem
sor" mellan två nybildade fastigheter. Hur 
kan dessa "remsor" köpas? 
Svar: Detta är än så länge en gråzon. Över
blivna remsor mellan fastigheter kan köpas 
av högstbjudande. Lantmäteriet tar kontakt 
med alla grannar och frågar hur man kan 
lösa frågan. Förslag går till kommunfull
mäktige som beslutar. 

Fråga 5: Vad gäller för annan mark än 
skogsmark? 
Svar: Marken skall skötas. Ta hänsyn till 
värdefulla växter. Välkomna med förslag! 

Fråga 6: Gällande regler för EVP-papper? 
Svar: Nya regler har kommit. När man fått 
beslut har man 6 månader på sig att öppna 
ett värdepapperskonto. Sedan försvinner 
kompensationsrätten. 
Om man vill överlåta kompensationen till 
Stiftelsen Aiboland (Estlandssvenska museet 
i Hapsal) måste man först öppna eget konto 
innan man kan göra överlåtelsen. 

Fråga 7: Kan information om kommande 
auktioner kontinuerligt lämnas till Hem
bygdsföreningen? 
Svar: Kommunen får själv endast informa
tion genom kungörelser i tidningen. 

Fråga 8: Vi vill sätta upp skyltar som visar 
var de gamla byarna låg. Regler, kostnader 
mm? 
Svar: Kom med önskemål. Vi löser frågan i 
samförstånd. Vilka synpunkter har ni på 
nuvarande bygränser och på väghållningen 
inom området? (Föreningen arbetar med 
dessa frågor). 

Fråga 9: Bedömt behov av humanitär hjälp 
1997? 
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Svar: Kommunen vill gärna fortsätta att för
se pensionärer med glasögon. I kommunen 
finns det 10 rörelsehindrade med en statlig 
pension på 690 EEK/månad. Är det möjligt 
att förstärka denna? Moderna broddar och 
skor till pensionärer är också ett önskemål. 

Fråga 10: Vilka större mark- och fastig
hetsinköp har gjorts i kommunen? Bygg
nadsplaner? 
Svar: I Pasklep planerar ett företag att köpa 
flera hundra ha för jakt. Kommunen bygger 
inget nytt 1997. 200 000 EEK har erhållits 
för fortsatt renovering av folkhögskolan. 
Sutleps gamla skolhus skall renoveras med 
5-6 rum för kommunen. Biblioteket flyttar 
till skolan som också får en läkarmottagning. 
Det blir en "Kvinnornas klubb" i Sutlep. 

Fråga 11: Hur ser kommunens generalplan 
ut? 
Svar: Kommunen har en gammal generalplan 
från sovjettiden. Den ses över varje år. En 
modem plan saknas. 

Fråga 12: Vilka kommunsammanslagningar 
diskuteras? 
Svar: Det är ett problem att många kommu
ner är så små. Att slå ihop fattiga kommuner 
som Nuckö, Nova och Ormsö är dock inte 
lösningen på detta problem. Det angelägnas
te är att få företag att etablera sig. 

Fråga 13: Det är ett önskemål att föreningen 
rutinmässigt orienteras om större beslut. 
Kan vi bli remissinstans i vissa frågor? 
Svar: Föreningen kan få kommunens infor
mationsblad "Noarootsi Valla Ajaleht" . 
(Föreningen har nyligen fått yttra sig angå
ende föreslagen modem byindelning och i 
vägfrågor). 

Fråga 14: Kommer kommunen även i fort
sättningen att anlita advokat Monika Mägi? 
Svar: Många kommuninvånare har inte råd 
att anlita advokat. Kommunen biträder. 
Monika Mägi är en av advokaterna i en stör
re firma som anlitas. 



Under mötet erbjöd Endel Pelapson sig att 
stå till tjänst med råd i byggnadsfrågor för 
att underlätta byggandet för föreningens 
medlemmar. Endel talar svenska. 

Styrelsen planerar att genomföra regelbund
na möten med kommunen för att diskutera 
gemensamma frågor. Hör av Dig om det år 
något som Du anser bör tas upp. 

0 .. 

NYHETER FRAN NUCKO OCH HAPSAL 
Per-Erik Fyhr 

Försäljningen av mark i kommunen fort 
sätter. Auktionstider meddelas i Lääne Elu 
ca en månad i förväg. Upplysningar lämnas 
av länsstyrelsen i Hapsal. 

President Meri som i somras inte fick kö
pa mark i anslutning till sitt statliga sommar
residens i Pasklep kan nu få denna möjlighet 
efter ett utlåtande från domstolen i Tallinn. 

Stranden runt Spitharnn udde blir natur
skyddsområde, liksom strandområdet mellan 
Spitharnn by och Rannaktila. Syftet är att 
skydda stranden, åmynningen och våtmar
kerna söder om stranden. Inom området blir 
det vissa restriktioner när det gäller bebyg
gelse, skogsavverkning och fordonstrafik. 
Ett flertal markägare i Spithamn berörs. 

Under vintern har statlig skog avverkats i 
strandskogen vid Roslep vilket orsakat en 
del upprördhet bland gamla Roslepbor. Av
verkningen har letts av Riguldi skogsför
valtning. 

Vägarna inom kommunen behöver för
bättras. För att slippa ta upp nya grustag har 
kommunen vänt sig till de markägare i Spit
harnn som har gamla sovjetiska grushögar på 
sin mark. Grushögarna användes som upp
ställningsplatser för radarstationer och luft
värnsrobotar, och kan nu komma till bättre 
användning! 

Utvecklingen i Derharnn fortsätter trots 
att estniska staten prioriterat andra hamnar 
de närmaste åren. Derharnn har blivit en 
betydelsefull fiskehamn som är isfri året runt. 
Man kan ta emot fartyg som är högst 110 m 
långa, 16 m breda och 4,2 m djupgående. 
Från gränsbevakningens nya radarstation 
övervakas inloppet till finska viken och 
hamnen kan bli en av estniska marinens ba
ser. Ett problem är fortfarande vägen som 
behöver asfalteras. 
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Nuckö kommun håller på att få en ny se
värdhet. Gustav von Rosens insats för att 
restaurera stallet på Lyckholms herrgård har 
blivit framgångsrik och uppbyggnaden fort
sätter av det museum som skall påminna om 
det tysk-svensk-estniska samarbetet på jord
brukets område. 

Hembygdsföreningens styrelse har beslu
tat att dela ut ett par premier och ett stipen
dium till elever vid grundskolan i N uckö för 
att belöna goda prestationer och uppmuntra 
fortsatta studier. 

Det föds också nya kommuninvånare. 
1996 föddes sex barn, fyra flickor och två 
pojkar. 

Kanske kommer de så småningom att bli 
elever vid Nuckö daghem och förskola som 
nyligen firat sitt 25-årsjubileum. Vi gratule
rar daghemmet och nuvarande föreståndaren 
Tiiu Tulvik! 

Den 22 juni kl. 14.00 firar 1947 års kon
firmander sitt 50-årsjubileum i Nuckö kyrka. 
Närmare upplysningar lämnas av Aino Ad
man, tel 47 93 143. 

Byggnadsinspektör Kalev Sepp har mot
tagning vid Nuckö kommun 19/6, 20/6, 
18/9, 19/9, 23/10, 24110, 20/11, 21/11, 
18/12 och 19/12, samtliga dagar kl. 10.00-
12.00. 

Kommunens tjänstemän har sommarse
mester på följande tider: 
Olo Kalm 25 16 - 23/7 
Marika Meister 4/8 - 1/9 
Herbert Trisberg 4/8 - 1/9 
Evi Öövel 4/8 - 1/9 

Slutligen en nyhet från Hapsal. Länsarkivet -
Lääne Maakonna Arhiiv - har ny adress: 
Lihula mnt 22. Tel 47 55 647, 47 56 246. 
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STOD FRAN VOLVO 

Hösten 1995 fick Nuckö kommun en Volvo 
740 i gåva. Kjell Lantz, Volvo Car Interna
tional AB, ger bakgrunden: 

"Första kontakten med Ulo Kalm fick jag 
i Tallinn, där han via vår återförsäljare hade 
informerat sig om att jag skulle komma. Ulo 
Kalm, som jag upplever som en framåt och 
trevlig person, gav mig en ingående infor
mation om Nuckö kommun och dess histo
ria, samt om det omfattande utvecklingsar
bete som startats vid Estlands frigörelse. 

Ulo Kalm framhöll också de stora pro
blem man hade vad gällde att klara kommu
nens egna behov av transporter, såväl inom 
kommunens eget område som vad gällde 
transporter till Haapsalu och Tallinn. 

Jag kände varmt för att försöka hjälpa till 
och hösten 1995 kunde Volvo som gåva 
överlämna en begagnad Volvo 740 i herr
gårdsvagnsutförande. Bilen var i mycket 
gott skick och var helt genomgången på 
Volvos serviceverkstad. 

Under mellantiden hade jag själv hunnit 
besöka N uckö kommun och jag var mäkta 
imponerad över vad som åstadkommits och 
gjorts inom kommunen. 

Från Volvos sida är vi glada att vi har 
kunnat hjälpa till och naturligtvis har det 
legat oss speciellt varmt om hjärtat, eftersom 
det gäller en trakt och en kommun med så 
stark anknytning till Sverige." 

Även från föreningens sida är vi glada 
över alla initiativ och insatser som gynnar 
utvecklingen och underlättar det dagliga 
arbetet i den gamla hembygden. 
Tack Volvo! 

NY ORDFÖRANDE I SESK 

SESK - Sällskapet för estlandssvensk kultur 
(ERKS - Eestirootslaste Kultuuri Selts) - har 
valt ny ordförande efter Ervin-Johan Sed
man. 

Den nye ordföranden heter Arne Tennis
berg och är välkänd för många av våra 
medlemmar. Han är född i Gambyn och hus-
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ägare i Bergsby. Han arbetar nu som pro
duktionschef för den möbelfabrik som star
tats i Sutlep. Han är också ledamot av 
Nuckö kommunfullmäktige. Han har varit 

. engagerad i SESK sedan starten 1988. 
Som vice ordförande fortsätter Ain Sarv. 
SESK har nu ca 130 medlemmar och ger 

ut tidningen "Ronor". 

FÖRÄNDRINGAR VID 
ESTLANDS AMBASSAD 

I höst flyttar Estlands ambassad till nya 
lokaler på Tyrgatan 3, nära Östra station. 

Man får då betydligt bättre utrymme till 
sitt förfogande - 700 m2 mot idag 200m2 • 

Antalet diplomater kommer troligen att 
utökas till fem genom att en försvarsattache 
tillkommer. Antalet övriga anställda är sex. 

Konsul J örgo Loo blev den 1 april am
bassadråd och andreman på ambassaden. Ny 
konsul är Reet Ollo. 

Under året kommer Estlands konsulära 
representation i Sverige att utökas. 

Ambassadör är sedan hösten 1996 And
res Unga. Han är född 1966 i Viljandi och 
genomgick efter tekniska studier den första 
estniska diplomatutbildningen 1991. Före 
utnämningen till ambassadör var han proto
kollchef vid UD. Han är gift och har två 
barn. 

TÄNKER DU BYGGA 
I ESTLAND? 

Byggnadskommitten har sammanställt en 
pärm med råd och bestämmelser för den som 
tänker bygga i Estland. 
Pärmen finns hos byombuden och styrelse
medlemmarna. Den kan också köpas på 
Roslagsgatan 57. Priset är 100 kr. 



FÖRTECKNING ÖVER 
BOFASTA BVOMBUD 

Dirhami - Derhamn Aleksander Laksberg 
Roslepa - Roslep Sven Kuinberg 47 97202 
Elbiku - Ölbäck AavoJuhkam 47 97233 
Tuksi - Bergsby Aarne Tennisberg 47 97290 
Pöia - Paj Aale Lepmets 
Riguldi - Rickul Sulev Jablok 
Höbringi - Höbring Valeri Stserbatoh 47 93556 
V anaktila - Gambyn Artur Tootsi 
Suur-Nömmktila -
Klottorp Toomas Timmerman 
Väike-N6mmktila -
Pers åker Vahur Kuuskmann 
Sutlepa - Sutlep Lemrni Tammesaar 47 93532 

Vaike Palusoo 
Aulepa - Dirslätt Peeter Pärnaste 47 93565 
Ptirksi - Birkas 
Österby VilmaEllik 
Saare - Lyckholm Sirje Trisberg 
Tahuktila - Skåtanäs Valdemar Touts 47 93187 
Hos by Arne Mägi 47 93170 
Passlepa - Pasklep Valida Tulvik 47 93176 
Hara - Stor-Harga Rudolf Remla 47 93520 
Einby-Enby Astrid Mitman 
Kudani - Gutanäs Rein Sinijärv 

ESTLANDSNVTT 
Per-Erik Fyhr 

I Medlemsbladets förra nummer hade en siffra fallit bort. 
Den estniska försvarsbudgeten 1997 är inte 73 milj EEK 
utan 736 milj EEK. Det är en stor ökning sedan 1996 och 
syftet är att förbättra den militära förmågan för att få det 
förtroende som krävs när man strävar efter NATO
medlemskap som är ett av Estlands stora utrikespolitiska 
mål. Man kommer dock inte att lyckas med detta i första 
omgången. 

Då är möjligheterna att uppnå det andra stora målet, ett 
EU-medlemskap, betydligt större. Man skall dock ha klart 
för sig att det främst är landets politiska ledning som driver 
dessa frågor. Esten i gemen är ganska skeptisk till både EU
och NA TO-medlemskap. "Vi har nyss kommit loss från en 
union, varför skall vi då gå in i en ny?" frågar sig många. 

Gränstvisten med Ryssland om områdena vid Petseri och 
öster om N arva är fortfarande olöst. Esterna är beredda att 
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godta den sovjetiska grän
sen ("Vi har nog med rys
sar i landet ändå"). Ryss: 
land förhalar frågan och 
vill koppla ihop den med 
den ryska minoritetens 
villkor. 

N arvas ryska tvil-
lingstad lvangorod 
(Jaanilinn) kunde i vintras 
inte betala sin vattenräk
ning och invånarna stod 
inför hotet att bli utan 
vatten. I den situationen 
ingrep estniska staten och 
skänkte ryssarna 250 000 
dollar. Man gör onekligen 
vad man kan för att mins
ka spänningarna. Åtgärden 
gav också god PR i väst. 

I sommar kan Tallinn 
komma att få en ny tu
ristattraktion. Nya färjelin
jer planeras mellan cent
rum (Linnahall) och Pirita, 
samt mellan Pirita och ön 
Aegna i Finska viken. 
Aegna (Wulf) hade under 
medeltiden svensk be
folkning. 

Det är många av förening
ens medlemmar som anser 
att återlämningen av 
egendom går för långsamt. 
Vi skall dock vara med
vetna om att Nuckö 
kommun är en av de 
kommuner som kommit 
längst. Det är mycket 
sämre på andra håll, vilket 
framgår av nästa artikel 
som Ölo !gnats skrev i 
Eesti Päevaleht den 17 
april 1997. (Översättning 
Kaarel Kallak). 



ESTLANDS SKAMFLÄCK 
Ulo /gnats 

Att jordreformens genomförande sker 
långsamt, är för länge sedan bekant. Men 
att saken rör sig så lusigt, som framgår av 
den senaste statistiken, är dock förvånande. 
Tidningen "Äripäev" kallar detta för 
"Estlands skamfläck" i sin ledare och fort
sätter: 

"På den annars reformsinnade och i 
kraftig utveckling stadda Estlands fasad 
finns en stor svart skamfläck som heter 
jordreform och som kastar en skugga på 
våra hittills uppnådda framgångar. När man 
t ex inom finans- och handelssfären· snabbt 
har marscherat efter och ifatt övriga Euro
pa, är man inom jordfrågor fortfarande på 
en sekelgammal tsartidsnivå. Den myndig
hetstyngda byråkratin trakasserar privatise
ringssökande helt efter eget gottfinnande." 

Det är lätt att instämma med "Äripäevs" 
ståndpunkter. Under sex år har man inom 
jordreformen lyckats fördela endast en ti
ondel av jorden till dess rättmätiga ägare. 
Om det fortsätter i samma tempo tar hela 
reformen ca 60 år att genomföra, dvs läng
re tid än den ryska ockupationen! 

Enligt den senaste statistiken har 9,86% 
av jorden fått en fast ägare. Resten är i 
obestämd mening statsegendom, även om 
rätt ·ägare saknas. Därför är den delen av 
jorden oanvänd, eller används av tillräckligt 
fräcka tjänstemän och andra tjuvar för 
egennyttiga ändamål. 

För något år sedan pågick en häftig de
batt i Estland om faran att nu kommer alla 
möjliga utlänningar och köper upp hela 
Estland. Nuvarande statistik tyder emeller
tid på motsatsproblem - man orkar inte 
privatisera jord till de egna medborgarna, 
för att inte tala om utlänningar. Och oan
vända egendomar inbringar heller inget till 
stats- eller de lokala förvaltningarnas kas
sor. 
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· Den tiondedel som dock är utdelad till 
rättmätiga ägare fördelar sig som följer: 
87% reprivatiserade jordlotter, 11 % statens 
och lokala förvaltningarnas jord och 2% 
med förköpsrätt reprivatiserad jord. 

Långsammast är utvecklingen på Saare
maa (Ösel) och Ida-Virumaa (i nordöstra 
Estland). Där har endast 5% av jorden fått 
lagliga ägare. Snabbare har det gått i Val
ga- och Pölva-trakten, där 20% av jorden 
nu innehas av lagliga ägare. 

I Tallinn framskrider reformen också 
mycket långsamt. Endast 8% av tomterna 
är utdelade. När Savisaar blev ordförande i 
Tallinns stadsfullmäktige gav han löfte om 
att snabba upp privatiseringen till det tre
dubbla. Men även då skulle det ta 20 år att 
genomföra. 

Varje ny regering har lovat att skynda på 
jordreformen. Men efteråt har som regel 
ingenting hänt. Enda ändringen var löftet 
att börja införa jord i jordaböcker med hjälp 
av befintligt kartmaterial. Men fortfarande 
måste en privatiserare med förköpsrätt be
söka minst 11 olika myndigheter i Tallinn 
för att samordna sitt ärende. "Äripäev" 
ställer den träffande frågan, om myndighe
ternas anställda tjänstemän finns där för 
medborgarna, eller tvärtom. 

J ordreformen är en skamfläck, men den 
har även utvecklat sig till en huvudsaklig 
bromskloss för den allmänna utvecklingen i 
Estland. Så länge det fattas en marknad för 
jord och tomter är det inte heller möjligt att 
ställa jordfastigheter som säkerhet eller 
pant. Det är dock ofta helt nödvändigt för 
att erhålla lån, som i sin tur är nödvändigt 
för en snabb utveckling. När pengar inte rör 
sig måste allting finansieras med hjälp av 
eget kapital. Det är emellertid omöjligt att 
tvinga samhällets och sarnhällsmedborgar
nas kapital in på sådana områden, där ut
vecklingsperspektiven är allra bäst. 

(tho !gnats är chefredaktör för Estniska 
Dagbladet i Stockholm). 



SAGAN OM ANDRUSE MANNE-MAJA 
Maj-Britt Nibon 

Det var en gång ...... Så börjar alla sagor. 
Det här är sagan eller drömmen om Andru
se Manne-maja. 

Det började år 1989, när vi, Manfred 
och jag, besökte Birkas och Tahuktila/
Skåtanäs första gången efter det att Man
fred med sin mor och syskon lämnat hem
met i Skåtanäs år 1944, för att som många 
andra med Vita Johan fara till Sverige. 

Skåtanäs bestod på 30-talet av 24 gårdar 
med stora familjer, eftersom det ju var van
ligt att både den äldre och den yngre gene
rationen bodde tillsammans. Idag finns i 
Tahukiila 6 gårdar med året om boende och 
av dessa endast tre med två eller fler famil
jemedlemmar. Åtta gårdar används som 
sommarhus. 

För mig som bara hört talas om hemmet 
i Estland var det ändock som att återvända 
till min egen barndom på landet i Sverige 
under 30-talet, naturen, de gamla husen, 
kossorna som betade på ängen och som i 
sakta mak lunkade hem med sin ägare mitt 
på dagen för att mjölkas. Redan efter första 
besöket föddes tanken på att kunna till
bringa somrarna på Nuckö. Detta första 
besök 1989 följdes av flera och sedan vi 
efter ansökan återfått en del av marken som 
tillhört familjen Nibon vid Urbas-gården, 
började vi planera att bygga oss ett som
marhus i Skåtanäs. 

Efter att vi varit i kontakt med en ung 
arkitektstuderande M. Fust som ingick i en 
grupp från Arkitekthögskolan i Stockholm 
som varit på bl a Nuckö, fick hon i uppdrag 
att rita ett hus efter våra önskemål. Det var 
i mars-april 1995 och vi fick ritningarna 
klara tills vi besökte Nuckö i maj månad 
samma år och fick då också byggnadslov. I 
september var grunden och fundamentet för 
skorstenen färdigställda och huset började 
uppföras under april 1996. Vi hade taklags
fest den 16 maj. 
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Vid vårt nästa besök i juli var det ut
vändiga arbetet klart och vi målade själ a 
huset utvändigt. Till stor besvikelse för 
grannarna, eftersom huset blir grått med 
rödtonade tak- och fönsterfoder. De närbo
ende hade trott att huset skulle målas rött 
med vita knutar, som i Sverige! Men efter 
att ha sett det färdiga resultatet anser dom 
att det trots allt inte blev så dumt. För oss 
är det perfekt, smälter helt in i den gamla 
omgivningen, som består av gårdarna Ur
bas, Kristjans, Bengtas och Kopli. Vi kan 
från vårt hus se Urbas-gården, som upp
förts av Manfreds farfarsfar Mats omkring 
år 1875 och som fortfarande står kvar i 
stort sett lika som när den uppfördes. 

När vi nu i april kom till Skåtanäs kunde 
vi sova under eget tak. Visserligen låg vi på 
luftmadrasser på golvet de första nätterna 
innan vi köpt sängar och diverse annat i 
Hapsal. Men vad gjorde det! Vårt hus var 
ju äntligen klart, vår dröm hade gått i upp
fyllelse. Ännu återstår en del arbete, bl a 
ska vedspisen som vi tagit med från Sverige 
muras in, brunn ska borras, en del markpla
nering göras. 

Manfred Nibon vid Andruse Manne-maja 1996 



Förväntningarna är stora inför näst
kommande besök, att se hur lökblommande 
växter och andra perenner tagit sig, som vi 
planterade i höstas på kullen runt tant Ma
rias skorsten, det enda som återstår av hen
nes lilla stuga vid Andruse. Tant Maria, 
som var dotter till Gustav och Lena, vilka 

farfarsfar var släkt med och som han fick 
köpa mark av när han byggde Urbas. 

Det är förunderligt att tänka sig, att där 
vi nu har vårt sommarboende, där hade tant 
Maja söndagsskola för Manfred och 
grannbarnen på en bänk utanför sitt lilla hus 
på 30-talet. 

NYA BÖCKER 

"Så levde vi i Rickul-Nuckö" 

"Så levde vi i Rickul-Nuckö" heter en bok 
som sammanställts av Manfred Hamberg. 

Boken är på 50 sidor med ett 20-tal fo
ton och skildrar på ett enkelt och lättläst 
sätt livet i området fram till 1944. 

Genom tillmötesgående från "vårt tryck
eri" BO-Butiken, kan vi hålla priset lågt. 
Boken kostar 60 kronor. Du kan köpa den 
på Roslagsgatan 57 eller beställa den ge
nom att sätta in 80 kr ( 60 kr plus porto 20 
kr) på föreningens postgirokonto. Skriv 
bokens namn på inbetalningskortet så 
skickar vi den till Din adress. 

SÅ LEVDE VI I RICKUL-NUCKÖ 

Historisk bakgrund, livsföring och traditioner 
nedtecknade av Manfred Hamberg 

~elsku1an " Ingeborg" med fulla ngcl i ,·i otan pi ' 'ind 
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"Österut med Barbara" 

Edvin Lagman, bördig från Spithamn i 
Rickul, har kommit ut med en ny bok. 

I romanen Österut med Barbara får vi 
följa några av de svenskar som bosatte sig i 
Estlands kustbygder under 1300-talet. 

Boken finns att köpa hos SOV på Ros
lagsgatan 57. Om du är medlem i SOV 
kostar den 150:-, annars 200:-. 

// 

Osterut 



MIDSOMMARFIRANDE I 
ESTLAND 1997 

Lennart Strömkvist, Bertil Nyman och 
Harry Seffers 

23 juni kl. 11.00. Midsommarafton. 
Gudstjänst och invigning av klockstapeln 
vid Sutlep kyrkogård. 
Kyrkoherde Leevi Reinaru. Tolkas till 
svenska. Pastor Hans Byström med konfir
mander från Sverige deltar. 
Efter invigningen nedläggning av blommor 
på lämplig plats på kyrkogården. 
Kyrkkaffe. 

23 juni kl. 15.00. I Bergsby kläs och reses 
midsommarstången. Vi hoppas att många 
barn och vuxna deltar. Dans och lekar för 
alla åldrar. Saft och kaffe med dopp. 
Fiskdamm för barnen. 

23 juni kl. 20.00. I Bergsby är det dags för 
midsommarelden med dans och sång. 
Servering. 
Obs! I bönhuset kommer film att visas un
der dagen samt eventuellt lite foton. 

24 juni kl. 11.00. Midsommardagen. 
Friluftsgudstjänst i Roslep kapellruin. Dia
kon Arvo Orav. Tolkas till svenska. 
Pastor Hans Byström med konfirmander 
deltar också i gudstjänsten. 
Efter gudstjänsten nedläggning av blommor 
vid minnesstenen och vid Ätsve Mats sten. 
Kyrkkaffe. 

I samband med midsommarfirandet finns 
möjlighet att få inkvartering i "Norrbergs
boe" i Bergsby. Pris: 125:- inkl. mat. Bokas 
hos Agnes Callenmark tel: 08-720 75 01. 
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Friluftsgudstjänst och 
Guldkonfirmation 

Söndagen den 8/6 kl. 14.00 hålles kyrko
gårdsdagens friluftsgudstjänst vid Nuckö 
kyrka. Diakon Arvo Orav. 
Söndagen den 22/6 kl. 14.00 hålles Guld
konfirmation 50-årsminne i Nuckö kyrka. 
Kyrkoherde Levi Reinaru. 

FOTOTÄVLING! 

Det behövs nya vykort som visar hur vack
ert Rickul/Nuckö-ornrådet är! 
För att fylla behovet ordnar Hembygdsfö
reningen en fototävling. 

- Fotografen skall vara medlem eller 
stödmedlem i föreningen. 

- Den tävlande får sända in valfritt antal 
foton (färg eller svartvita) som är tagna 
1989 - 1997. Fotona får inte tidigare va
ra publicerade. 

- De insända fotona skänks till föreningen 
som en början till en fotosamling över 
tiden från 1989 och framåt. Kultur
kommitten förvaltar samlingen. 

- Varje foto skall vara försett med uppgift 
vad det föreställer, när det är taget och 
vem som är fotograf. 

- Fotona sänds senast den 1 november 
1~97 till Eva Heyman, Häradsv. 146, 
141 71 Huddinge eller Inger Nemeth, 
Byggmästarv. 221 , 141 73 Huddinge. 
Styrelsen beslutar vilka foton som skall 
bli vykort. Resultatet publiceras i Med
lemsblad 4/97. 

- Vinnarna får förutom äran ett litet pris 
och alla som deltar kan känna glädjen att 
ha bidragit till att dokumentera områdets 
utveckling! 

Manusstopp 
Manusstopp för nästa Medlemsblad 

är den 1 september. 



Känner du igen personerna? 

Fotot har sänts in av Edvin Vesterby. Det är taget vårvintern 1944 
av Nikolai Tust från Rickul. Edvin kommer ihåg namnen på de 
flesta men inte alla. Kan Du hjälpa till med identifieringen? 

Stående från vänster: Robert Åkerblad, Roslep, Elna Klingberg, Bergsby, 
Karin Granberg, Ölbäck, Ingeborg Treiberg, Ölbäck, Jokkos Harald, Gambyn, 
? Barman, Ölbäck-Harga, Jenny Schönberg, Ölbäck, Sven Brunberg, Roslep, 
Henrik Åkerblad, Roslep,? Jakobsson, Gambyn Labben. 
Sittande i mellersta raden från vänster: Henrich Blomberg, Roslep, Edvin 
Vesterby, Roslep, Hjalmar Heyman, Odensholm-Roslep. 
Sittande längst fram: Albert Åkerblad, Roslep, Birger Stahl, Ölbäck. 

Sänd gärna in foton om Du vill påminna om någon plats eller hän
delse, eller vill ha hjälp med att identifiera personer. 

Ett av de sista båtbyggena i Derhamn 1940 
Fotot insänt av Edvin Vesterby 
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Köp "Så levde vi 
rorr i Rickul

Nuckö" 
och stöd förening

ens arbete. 
Boken är en bra 

present och en in
tressant vägled
ning för den som 

idag besöker 
Rickul

Nucköområdet! 

SONG-kören 

söker körledare 

Ring Monica Ahlström 
Tfn 08-778 63 29 

eller 
Agneta Klitter 

Tfn 08-644 83 37 

SONG 
har egen hemsida 

på Internet 

Internetadress: 
www.algonet se/-song 



Ledamotsförteckning 
Rickul/Nuckö hembygdsförening 

Styrelsen 
Ordförande 
Richard Gineman (Klottorp) 
Erstagatan 25, 6tr 
116 36 Stockholm 
Tfn 08-642 59 53 

Sekreterare 
Gurli Schönberg Fyhr (Spithamn) 
Travarevägen 3 
187 54 Täby 
Tfn 08-510 508 28 (host+ fax) 

08-510 518 39 (tfn.svar) 

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

Ledamot 
Ingvald Luks (Haversved) 
Krikonstigen 40 
196 32 Kungsängen 
Tfn 08-58173007 

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

Ordinarie 
Roger Brun (Österby) 
Markörvägen 9 
191 41 Sollentuna 

Valberedning 
Ordförande 
Erling Lemberg (Enby) 
Terassvägen 15 
131 41 Nacka 
Tfn 08-716 79 35 
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(Reviderad maj 1997) 

Vice Ordförande 
Sven Boman (Gambyn) 
Lövängsvägen 56 
187 30 Täby 
Tfn 08-758 98 03 

Kassör 
Ingvar Schönberg (Enby) 
Klövjevägen 4 7 
187 31 Täby 
Tfn 08-768 46 50 (host) 

08-782 88 66 (arb) 

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

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

Ledamot 
Agnes Callenmark (Ölbäck) 
Bergsunds strand 15, 7tr 
117 38 Stockholm 
Tfn 08-720 75 01 



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

Byggnadskommitten 
Sture Koinberg (Roslep) sammankallande 
Odelbergsvägen 74 
122 37 Enskede 
Tfn 08-659 69 81 (bost) 

08-714 55 50 (arb) 

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

Informationskommitten 
Per-Erik Fyhr (Rikssvensk) sammankallande 
Travarevägen 3 
187 54 Täby 
Tfn 08-510 508 28 

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

Övriga kommitteer 
Festkommitten 
Agnes.Callenmark (Ölbäck) sammankallande 
Bergsunds strand 15, 7tr 
117 38 Stockholm 
Tfn 08-720 75 01 

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

Birgit Brunberg (Ölbäck) 
Birger Jarlsgatan 121, ltr 
113 56 Stockholm 
Tfn 08-15 76 86 

Inga Ekman (Söderby) 
Pepparkaksgränd 44 
123 55 Farsta 
Tfn 08-604 64 65 
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Ledamot 
Benita Beckman (Gambyn) 
Karlskronavägen 9 
121 52 Johanneshov 
Tfn 08-659 33 52 

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

Arvid Freiman (Enby) 
Rödhakevägen 1 
17 5 64 Järfälla 
Tfn 08-36 31 37 

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

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

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

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



Ungdomskommitten 
Carita Laving (Österby) sammankallande 
Kumla Alle 15 
135 53 Tyresö 
Tfn 08-742 30 16 (bost) 

08-6717000 (arb) 

Åke Timmerman (Klottorp) 
Ryavägen 118 
191 63 Sollentuna 
Tfn 08-623 14 43 

Kulturkommitten 
Manfred Hamberg (Roslep) sammankallande 
Långängsvägen 80 
125 56 Älvsjö 
Tfn 08-646 03 19 

Göte Brunberg (Roslep) släktforskning 
Krämarvägen 8 
129 41 Hägersten 
Tfn 08-97 26 06 

Karin Dalström (Ölbäck) hemslöjd 
Ringvägen4 
611 35 Nyköping 
Tfn 0155-21 25 78 

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

Linnea Granberg-Sönnert (Ölbäck) hemslöjd 
Blåklocksstigen 15 
153 31 Jäma 
Tfn 08-55173257 

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

Byombud 
Bergsby 
Ingrid von Sydow 
Lorensbergsvägen 76 
136 69 Haninge 
Tfn 08-776 10 54 
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Ingvald Luks (Ha versved) 
Krikonstigen 40 
196 32 Kungsängen 
Tfn 08-581 730 07 

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

Anna-Greta Heyman (Rikssv.) litteratur 
Tantogatan 41, 1 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 (Spitharnn) bild 
Täljstensvägen 12 
141 34 Huddinge 
Tfn 08-77 4 10 67 

Lilian Pettersson (Höbring) musik 
Glanshammarsgatan 97, 1 tr 
124 46 Band.hagen 
Tfn 08-99 63 40 

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



Birkas 
_-\! 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) 

En by 
Gottfrid Seman 
Hannebergsgatan 14, 3tr 
171 68 Solna 
Tfn 08-83 16 02 

08-540 650 91 

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

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

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

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

Höbring 
Nils Tennisberg 
Oxundavägen 36 
194 41 Upplands Väsby 
'Tfn 08-590 318 62 
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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 

Lyckholrn/Hosby/Kulanäs 
(Vakant) 

Norrby 
Ethel Westerberg 
Skolvägen 11 D, ltr 
184 30 Åkersberga 
Tfn 08-540 608 08 

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

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

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 
Flernings väg 8 
146 00 Tullinge 
Tfn 08-778 25 22 

Roslep 
I var Brunberg 
Bollmoravägen 42 
135 40 Tyresö 
Tfn 08-712 43 46 

Einar Brunberg 
Bergliden 
197 91 Bro 
Tfn 08-582 492 92 

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

Spithamn 
Lennart Schönberg 
Dalvägen 63 
187 33 Täby 
Tfn 08-758 63 06 

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 

Söderby/Lukslagge 
IngaEkman 
Pepparkaksgränd 44 
128 66 Sköndal 
Tfn 08-604 64 65 

Einar Vesterby 
Pettersbergsvägen 27 
126 57 Hägersten 
Tfn 08-646 90 07 

08-560 205 14 
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Öl bäck/Rosta 
Birgit Brunberg 
BirgerJarlsgatan 121 ltr 
113 52 Stockholm 
Tfn 08-15 76 86 

Erling Schönberg 
Ringvägen 23 B 
135 50 Tyresö 
Tfn 08-712 21 01 

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