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"Rockdislarn"
Johan Klingberg

Gudstjänstbesökare
utanför Rosleps
kapell

Anders och Tio
Klingberg på besök
hos Sven och
Miriam Danell

Sven Danells bok "Guldstrand" om hans år som präst i Nuckö församling under 1930-talet har
kommit ut i nyutgåva i Rickul/Nuckö Hembygdsförenings regi. Se sidorna 7 och 19.
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Ordföranden har ordet
Sven G Frejman
Tänk vad tiden går fort! Åter börjar ett år lida mot sitt
slut. Mörkret har infunnit sig över vår hembygd och
våra små stugor på andra sidan får leva en slumrande
tillvaro. Hoppas att husen blir förskonade från inbrott
och att vi med glädje kan återse dem nästa sommar.
Vi har snart lagt år 2004 bakom oss. Under verksamhetsåret har vi hittills haft nio protokollförda styrelsemöten. Som jag skrev i förra numret, så har medlemsutvecklingen varit mycket god i år. Vi är nu över
950 medlemmar i föreningen.
Jag vill gärna ta upp några frågor, som har varit aktuella under det gångna året:
Medlemsrabatt på Tallink
Jag har i dagarna fört samtal med rederiet Tallink och
vad man kan se, så får vi även nästa år ha kvar en fin
rabatt på resor till Estland. Det finns därför all anledning att även i fortsättningen vara medlem i föreningen, både ekonomiskt och, inte minst, för att vara med
och skapa gemenskap för oss estlandssvenskar.
Informationsmötet
Över 160 medlemmar hade samlats till informationsmötet den 9 oktober i Filadelfiakyrkan. Einar Hamberg, som var med och grundade Hembygdsföreningen och var dess förste ordförande, gav sina visioner
och drömmar om bevarandet av vår estlandssvenska
kultur. Jag vill ge en eloge till Einar som med sådan
entusiasm kämpar för estlandssvenskarnas sak.
Jag vill också tacka kommundirektören i Nuckö
Ülo Kalm för att han hade tagit sig tid att komma till
mötet. Hans redogörelse rörande ett antal aktuella
frågor i kommunen blev mycket uppskattad.
En rundfråga till de närvarande visade att medlemmarna framöver gärna vill ha årliga informationsmöten. Det vore synd om detta kommer att innebära
att färre kommer till våra årsmöten. Kanske kan vi öka
ut årsmötena med mer information?
Avtalet om allmänt brukande av privat väg
Som jag tidigare har nämnt finns det i längden inget
annat realistiskt alternativ än att Nuckö kommun tar
över marken för de kommunala vägarna och sköter
dem.
Av de 143 markägare, till vilka kommunen skickade avtalet om allmänt brukande av privat väg, har 108
svarat. Kommunen är angelägen att samtliga svarar, så
att frågan kan lösas.
Att äga en bit av fädernas jord
När Estland blev fritt återsökte en stor del av oss våra
fäders jord. Alla arvtagare hade lika rätt att få tillbaka
sin del. Tyvärr upplystes man inte om konsekvenserna
av olika sätt att söka tillbaka marken, varför många
orättvisor har uppkommit. Ofta utsåg man en av arvingarna som ombud för de sökande. Vad man inte

förutsåg var att de estniska myndigheterna utsåg ombudet som ensam ägare av marken.
Det finns arvingar som ringer till mig och klagar
på att de blivit utan sin del. Det är beklagligt att vi
fortfarande skall behöva tvista om vårt fädernesarv
och det är också beklagligt att inte kommunen/staten
kan gå in och skipa rättvisa i efterhand.
Skolbussen
Den påtänkta skolbussen för ca 400 000 EEK, som
Ülo Kalm berättade om vid informationsmötet, var vid
närmare granskning i så dåligt skick att det inte blev
något köp. Man har nu köpt in en annan bättre buss
(se Ülo Kalms artikel på annan plats i detta Medlemsblad). Syskonen Eva Heyman och Göte Brunberg har
skänkt kommunen 200 000 SEK av arvet efter sin mor
Aline Brunberg som bidrag till bussen. Ett hjärtans
stort tack till dem för den stora insatsen! Från föreningens sida har vi bidragit med 25 000 SEK, varav ca
9 000 SEK var insamlade medel. Eftersom kommunen
nu har kunnat köpa sin buss avslutar härmed föreningen sin insamling.
Byombuden
Vid byombudsmötet den 5 oktober utsågs Lars Melin,
byombud för Spithamn, till ny sammankallande efter
Ingvald Luks. Vi hälsar Lars välkommen i rollen! På
mötet diskuterades bl.a. om samarbetet kan bli bättre
med byombuden i Estland. Ett förslag till samarbete
var att byombuden tillsammans med Kulturkommittén
skulle dokumentera byarnas nuvarande tillstånd.
Jag ber till slut att få tillönska alla föreningsmedlemmar en riktigt
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

Tack för det gångna året!

Årsmötet 2005
Hembygdsföreningens årsmöte 2005 äger
preliminärt rum lördagen den 16 april. Lokal är
ännu inte bestämd. Närmare information
sänds ut med nästa Medlemsblad.

Byombudsmöte
Byombuden träffas på Roslagsgatan 57 tisdagen den 16 februari 2005 kl. 18.00.
Om Du inte kan komma, meddela detta till
Brita Wiberg, tfn 08-99 32 26 eller e-post
b.wiberg@swipnet.se.

Välkomna!
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Informationsmötet
Brita Wiberg
Informationsmötet hölls den 9 oktober i Filadelfiakyrsen 90 km/h, men man planerar att införa en begränskan i Stockholm, dit överraskande många, 163 personing till 50 km/h.
ner, hade infunnit sig för att få svar på sina undringar
Som svar på en fråga om vad man skall göra när
och frågor. Birgit Brunberg hade som vanligt ordnat
någon delägare i en fastighet vägrar att låta någon
med lokal och uppskattad förtäring.
annan delägare bygga, svarade Ülo att kommunen inte
har någon möjlighet att gripa in. Detta måste lösas
Einar Hamberg fick ordet och berättade om sina
internt mellan delägarna. Han nämnde också att estvisioner för föreningens framtid och kulturbevarande
niska är det enda officiella språket i Estland, och att
åtgärder samt sina synpunkter på styrelsens funktion.
alla skrivelser till myndigheterna alltså måste vara
Det hade tyvärr skett ett missförstånd när Seniorgrupskrivna på estniska.
pen, som var ansvarig för mötet, gjorde upp proGlädjande nog ökar elevantalet både i Nuckö gymgrammet och Einar ägnade därför hela sitt föredrag åt
nasium
och i Birkas grundskola och man har tvingats
dessa ämnen. Många av deltagarna, bland dem en hel
utöka
internatet.
Den svenske utbildningsministern
del yngre, hade kommit för att få den information om
Tomas Östros var vid sitt besök i kommunen imponemarkfrågor, som hade utlovats i programmet, och var
rad över elevernas kunskaper i svenska.
besvikna över att Einar inte berörde detta ämne i sitt
Under 2006 hoppas man komma igång med bygföredrag.
gandet
av två vindkraftverksparker med tre kraftverk i
Efter kaffepausen fick kommundirektören i Nuckö
Gambyn
och 24 i Dirslätt. De senare beräknas produÜlo Kalm ordet och lämnade en mycket uppskattad
cera
90
GWh/år,
vilket motsvarar 1,1 % av hela Estredogörelse för förhållandena i kommunen. Den har
lands elförbrukning. Man undrade hur detta stämmer
idag ca 890 invånare och man hoppas att antalet ökar
med Natura 2000-projektet, som är till för att bevara
om utvecklingen går framåt. Efter markåterlämnandet
vissa områden med rikt fågelliv och där man i Läänefinns idag 1 373 fastighetsägare i kommunen. Av desmaa har avsatt ca 10 000 ha för detta ändamål, men
sa bor 448 i Sverige och ett antal övriga i Finland,
enligt uppgift lär det inte påverka varken fågellivet
Kanada, USA, Tyskland och Ryssland. 1/3 av komeller människors boende.
munens mark ägs av svenskar och andra nationaliteter.
Sture och Ülo informerade om hur arbetet med
Åhörarna fick nu tillfälle att ställa frågor, som Ülo
Rosleps kapell har framskridit och att ett tak över
tillsammans med bl.a. Göte Brunberg och Sture Koinruinen utgör nästa etapp. En återuppbyggnad av kapelberg kunde besvara. När det gällde avtalen om brulet beräknas till ca 2 miljoner EEK. Något intresse för
kande av mark, om privata vägar och skyddszoner
en föreningslokal i Birkas fanns inte, så det förslaget
samt gällande byggbestämmelser har dessa beskrivits i
lades ner. Ülo menade att ett alternativ till föreningsMedlemsblad nr 3. Ülo förklarade att det inte är förlokal skulle kunna vara prästhuset i Ölbäck.
bjudet att bygga inom skyddszonen, men att tillstånd
Kommunen har stora problem med skolskjutsen för
måste begäras. En större parkeringsplats har anlagts
barnen
från Rickul och är i stort behov av en ny skolvid Roosta Camping och en mindre sådan för ca 10
buss.
Erling
Lemberg föreslog att man skänker en
bilar kommer att iordningställas vid Ölbäckstranden.
summa
ur
Hembygdsföreningens
kassa, vilket styrelMarkägare utmed vägen till stranden befarar att det
sen
lovade
diskutera
och
ta
ställning
till.
blir ökad biltrafik. För närvarande gäller inte någon
Ingegerd
Lindström
uppmanade
medlemmarna att
lägre hastighetsgräns i byarna än den generella gränköpa Sven Danells bok "Guldstrand", som kommer ut
i en ny upplaga under december.
Mötesdeltagarna såg fram emot en ny informationsträff nästa år igen, då man hoppas få mera tid för
frågor från medlemmarna.

Disputation
Felicia Markus försvarar den 17 december kl.
13.15 sin doktorsavhandling om tidig svensk
bosättning på Estlands kust "Living on
Another Shore – Early Scandinavian Settlement on the North-Western Estonian Coast".
Plats: Geijersalen, Humanistiskt Centrum,
Engelska parken, hus 6 i Uppsala.

Göte Brunberg och Ülo Kalm informerar.
Foto: Nils Lagman
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morfar Voldemar Vesterman är från Larsosgården och
mormor Lydia född Koinberg från Hendersa i Spithamn. Jag tror att Lasse blir en bra sammankallande
eftersom han är lätt att umgås med, har god uppfattningsförmåga och kan framföra åsikter.
Göte Brunberg från Informationskommittén visade
overheadbilder och informerade bl.a. inför informationsmötet lördagen den 9 oktober 2004. Göte berättade också om den nya utgåvan av boken Guldstrand
och berättade om Sven Danell och präster som varit
verksamma i Nuckö pastorat.
Sture Koinberg, som talade på Byggnadskommitténs och styrelsens vägnar, visade overheadbilder på
Rosleps kapell, vägar och olika skrivelser som vi fått
från Nuckö kommun för att godkänna och skriva under. Sture föreslog och uppmanade alla byar att träffas
för att sammanställa hur byn såg ut förr och vilka som
bodde där då, hur den ser ut nu och vilka som bor där
nu. Bilda gärna byalag, hittills är det bara Spithamn
som har ett byalag.
Informationen var diger och bra framlagd av Göte
och Sture. De kan sin sak och berättar sakligt, tack för
det!
Jag uppmanar nu alla byombud att komma till nästa byombudsmöte den 16 februari 2005. Det kändes
som om bara hälften hade hörsammat uppropet till
detta möte. Vi har ännu mycket att diskutera. Som
nytt byombud för Spithamn vill jag tillsammans med
Lasse tacka föregående byombud, Sture och Lennart
Schönberg, för deras arbete.

Spithamns byalag
Sven Lagman
Spithamns byalags höstmöte ägde rum måndagen den
11 oktober på kvällstid i Sollentuna, i samma lokal där
byalaget bildades redan på våren 1993. Sedan dess har
man årligen haft både vårmöte och höstmöte i samma
lokal, oftast med stort deltagarantal. I år har dessutom
ett byalagsmöte hållits i Spithamn den 26 juni med 38
deltagare!
Under de inledande åren var Gurli Fyhr ordförande
för byalaget. Hon efterträddes av Sven Borrman, som
i sin tur i år har efterträtts av Birgit Eldh. Till mötesritualen hör förutom dagordning med diskussionspunkter även umgänge i samband med servering av kaffe
och smörgåsar, något som ett antal eldsjälar trollat
fram vid varje möte hittills.
Byalagsmötena fungerar som ett högst informellt
forum för olika frågor som berör markägarna i byn. I
inledningsskedet handlade det mycket om samarbete
avseende rent praktiska och formella problem med
markåterlämnandet. De ursprungliga ägorna i byn har
numera i många fall delats upp i flera, mindre fastigheter, med följd att antalet markägare i byn nu är större än någonsin. Detta har medfört behov att diskutera
bl. a. kommunikationsmöjligheter för de olika fastigheterna. Vidare har byn fått "ärva" byggnader, skrot
och markförstöring från sovjettiden, något som också
har medfört behov av diskussioner och samarbete för
att på bästa sätt återställa markerna. Mycket arbete
återstår ännu på detta område.
Under de senaste åren har byn börjat få nytt liv genom en ökande nybyggnation. Det finns numera ett
tiotal nya hus på olika fastigheter spridda i byn. I
samband härmed dyker det upp nya frågeställningar
om t.ex. vägar, el, vatten, avlopp, sopor och bevakning. Sådant diskuteras med stort engagemang på
byalagets återkommande möten. Det är fascinerande
att som byalagsmedlem få uppleva hur livet gradvis
återvänder till en by som vid återlämnandet av mark
för ett drygt decennium sedan var så illa tilltygad i
olika avseenden!

En hälsning från Nuckö kommun
När detta nummer av Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad kommer ut är det inte långt kvar
till jul och nyår. Jag utnyttjar därför möjligheten att i
Nuckö kommunstyrelses och kommunfullmäktiges
namn tacka alla som har gjort sitt bästa, stött Nuckö
kommun, uppfört sommarstugor på sina förfäders
gårdsmarker, börjat använda skogar och marker samt
aktivt har deltagit i livet i kommunen.
Under de senaste två åren har Nuckö kommuns invånarantal ökat, vilket vittnar om att de beslut som vi
har fattat och de utvecklingsriktningar som vi har valt
har varit de rätta.
Utan den hjälp som vi har fått från Er, kära estlandssvenskar, skulle kommunens utveckling helt
säkert inte ha blivit så snabb som den har varit under
de senaste åren. Tusen tack!
Jag tror att vi gemensamt kan bevara estlandssvenskarnas unika kulturarv och bekantgöra det för
våra besökare, och att vi kommer att göra allt för att
vårda den på oss beroende egenarten hos Nuckö.

Byombudsträffen
Agnes Callenmark
Byombuden träffades den 5 september 2004 på
Roslagsgatan. Sven G Frejman öppnade mötet och
utlyste en tyst minut för Ingvald Luks som så hastigt
lämnat oss.
Till ny sammankallande valdes enhälligt Lars Melin, som tillsammans med undertecknad är nytt byombud för Spithamn. Lasse berättade om sig själv och
vad han arbetar med inom Ericson. Han har bl.a. arbetat i Kina och Mexico. Hans mor Jenny Melin och

God Jul och Gott Nytt År 2005 till Er alla!
Ülo Kalm, kommundirektör
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"De sista estlandssvenskarna"
En film av Maria Carlson
enda sättet att bli färdig var att starta eget och köpa en
redigering.
Jag beslöt mig för att kompletteringsfilma 2003.
Redigeringen har fortsatt fram tills nu. Under dessa år
sporrades jag av SVTs visade intresse, ren envishet
och finsk sisu!
Filmen är ett frö till att väcka nyfikenhet, en känslosam produktion. Jag har strävat efter att göra den
enkel, vilket inte varit lätt. Folk som möter mig i korridorerna på SVT i Falun undrar hur jag kan jobba
med samma film än. Mitt trötta svar blir: "Det är min
mission att föra ut budskapet om folket som försvinner." Men arbetet slutar inte här – min vision är att nå
längre ut i Europa....

Maria Carlson, med rötter i Rickul, har under flera år
arbetat med en film om estlandssvenskarna. Filmen
kommer att sändas på SVT 2 den 23 december kl.
18.15. I filmen medverkar bland andra Ida Carlson,
Sylvia Dyrberg, Jorma Friberg, Alar Schönberg, Alfred Adelman, Bertil Wiberg och Ingvald Dyrberg.
Ingeborg Gineman och Hjalmar Stenberg sjunger
Mats Ekmans "Båndomstien".
Maria berättar här om sig själv och om filmen.
Jag är uppvuxen i Borlänge.
Mamma är finska och pappa är
svensk/estlandssvensk. Mina rötter på den finska sidan är jag väl
insatt i sedan barnsben. Mormor
har alltid pratat om kriget, flykten och livet i Finland. Varje
sommar vistades vi hos släktingar där. Matkulturen, språket och
sångerna är inte främmande för mig.
Farmor Ida, som kommer från Gambyn Kro och
som ogift hette Tegelberg, höll däremot tillbaka. Jag
fick inte reda på något trots mina upprepade försök att
dra ur henne information. Min nyfikenhet ledde till
beslutet att göra en dokumentärfilm om hennes hembygd. Farmor tyckte att det var onödigt och bagatellartat, men medverkade ändå i filmen för att tillfredställa sitt enda barnbarn! – "Kan du inte göra film om
något roligare?" frågade hon. – "Jo, jag hinner det
också!" sa jag.
Nu står jag här efter 5 år! Många versioner, ändringar, tårar och bekymmer har det blivit, inte minst
ekonomiska. Jag påbörjade filmen på Högskolan Dalarna. där jag läste "Ljud-, musik- och bildproduktion"
i tre år. Filmningen påbörjades sommaren år 2000.
När studierna var klara 2001 fick jag fortsätta på egen
hand - och redigeringsmöjligheterna försvann. Det

Hembygdsdräktens dag
Inger Söderlund
Hembygdsdräktens dag firades på Skansen söndagen
den 22 augusti. Både svenska landskapsdräkter och
utländska, exotiska folkdräkter tågade iväg från Nordiska Museet för att fira och njuta av den vackra
Skansenmiljön.
Det bjöds både på samisk jojk och dans av bland
andra Rågöbornas danslag. Vid Bollnästorget fanns
möjlighet för besökarna att se knyppling, stickning,
sömnad med flera hantverk.

Rickul/Nuckö-dräkten representerades av fr.v. Inger
Söderlund (f. Blomberg, Höbring Draiars Joans),
Gundel Norén (f. Boman, Gambyn Matas), Agnes
Callenmark (f. Dans, Ölbäck Vävars), Liz (dotter till
Agnes) och Benita Beckman (f. Boman, Gambyn Matas).

Nu vet jag att jag har kommit rätt!
Foto: Arne Carlson
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Ny skolbuss till Nuckö

Nyutgåva av "Guldstrand"

Nuckö kommun har nu lyckats förvärva en ny skolbuss, som i första hand skall skjutsa Rickulbarnen till
och från skolan i Birkas, men som även, i mån av
plats, kan användas av andra som har ärenden till Birkas.
Den buss, som jag berättade om vid Informationsmötet, visade sig sedan vara behäftad med så allvarliga fel att vi inte köpte den. Andra bussar av senare
årsmodell visade sig bli för dyra i inköp.
Genom en anbudsförfrågan via den estniska statens
inköpsmyndighet (Riigihanke) har vi nu för 684 400
EEK lyckats förvärva en buss av märket MercedesBenz av årsmodell 2001 med 22 platser. Samma buss
var tidigare till salu för 801 400 EEK, men vi fick den
alltså 115 000 EEK billigare.

Göte Brunberg
I artikeln i förra numret av Medlemsbladet om Sven
Danells bok "Guldstrand" uttrycktes förhoppningen
om att det skulle bli möjligt att ge ut en nyutgåva av
boken.
Det visade sig vara möjligt! Sven Danells ättlingar
gav sitt godkännande till nyutgåvan och Hembygdsföreningens styrelse godkände projektet. En grupp bestående av Ingegerd Lindström, sammankallande i
Kulturkommittén, och vi i Informationskommittén,
Eva Heyman, Inger Nemeth och jag själv, satte igång
med arbetet. Eftersom det inte fanns några tryckplåtar
kvar från den senaste utgåvan var det bara att börja
från ruta ett. Det stora arbetet var att överföra Danells
text från en äldre utgåva. Där kunde vi utnyttja modern teknik: vi skannade in texten sida för sida till en
PC och lät ett textigenkänningsprogram (OCRprogram) återskapa texten. Tyvärr är sådana program
inte hundraprocentigt säkra, och det har krävts ett
flertal genomläsningar för att (förhoppningsvis) rätta
alla "i" som har tolkats som "l" och "ä" som har tolkats som "a".
Danell benämner i boken ofta en person med endast förnamn eller efternamn eller med en pseudonym.
Vi har därför tillfört ett personregister i den nya utgåvan. Vidare har det tillkommit en del nya foton och
andra har utgått (i vissa fall för att de inte har varit
tillgängliga).
Den som har varit sammanhållande, och som har
dragit det tunga lasset vid framtagningen av boken, är
Ingegerd. Det är i första hand hennes förtjänst att boken nu har lämnats till tryckning och kommer att finnas till försäljning redan före jul.
Det ordinarie försäljningspriset är 150 kr, men
Hembygdsföreningens medlemmar får köpa ett exemplar för 100 kr. Hur och var man köper boken framgår
av annonsen på sidan 19.
Att ha "Guldstrand" i bokhyllan är ett "måste" för
den som har anor från Rickul/Nucköområdet och även
för andra som är intresserade av läsa om livet i en
estlandssvensk bygd på 1930-talet. Köp boken till er
själva och ge bort den som julklapp till andra!

Den nya skolbussen.

Kommunen kommer att betala 500 000 EEK kontant
och 8 000-9 000 EEK per månad för ett leasingkontrakt under 24 månader.
I Nuckö kommuns namn vill jag tacka alla som har
stött inköpet av bussen. Ett hjärtligt tack för det
mycket viktiga stödet vill jag rikta till Aline Brunbergs arvingar Eva Heyman och Göte Brunberg, som
gemensamt har bidragit till inköpet av den nya bussen
med 343 750 EEK. Till stor hjälp har också varit
Rickul/Nuckö Hembygdsförenings bidrag med 43 375
EEK. Jag försäkrar Er att utan Er hjälp skulle inte
Nuckö kommun ha kunnat köpa en så bra och ny buss.
Jag tror att vi gemensamt har för många år framåt
kunnat lösa en fråga av mycket väsentlig betydelse för
många barn och vuxna i Nuckö. Nu förmår kommunen ge en bättre service även till de kommuninvånare
som bor långt från kommuncentrumet i Birkas. Tusen
tack!
Ülo Kalm, kommundirektör

Vi i redaktionen
önskar alla läsare
en

God Jul
och ett

Gott Nytt År
Göte Brunberg
Inger Nemeth
Eva Heyman
7

Markkartor via Internet
Göte Brunberg
Den estniska lantmäterimyndigheten, "Maa-amet", har
en Internettjänst, genom vilken man bl.a. kan hämta
kartbilder med fastighetsinformation. Det skall dock
påpekas att kartorna, som är av typ "flygfoton", har
relativt låg upplösning. Det tar också ganska lång tid
att uppdatera kartbilderna om man är Internetansluten
via modem.
Här ges en kort beskrivning över hur man gör för
att hitta kartorna:
1. Gå in på webbplatsen http://www.maaamet.ee.
Då skall en sida med det övre vänstra hörnet enligt
bild 1 visas.
2. Välj länken Avalik Teenus. Då öppnas ett antal
länkar under denna enligt bild 2.
3. Välj länken Maainfoga tutvumise teenus. Då
visas en sida med en översiktlig karta över Estland
enligt bild 3.
4. Med hjälp av navigerings- och förstoringsverktyget
i rutan Navigatsioon (bild 4) kan man klicka sig
fram till den plats, vars karta man vill studera. Med
"kompassrosen" stegar man sig med en av de inre
pilarna en halv kartbild åt önskat håll och med en
av de yttre pilarna en hel kartbild. Med knapparna
+ och – förstorar respektive förminskar man kart-

bilden i varierande grad. Man skall alltid först
klicka på en knapp för förstoring eller förminskning innan man klickar på den punkt på kartan,
som skall bli centrumpunkt i nästa karta. Om man
vill skapa en ny centrumpunkt för den karta som
man har uppe, skall man klicka på cirkelknappen i
navigeringsverktyget och därefter på den nya centrumpunkten.
5. När man stegar sig fram till önskad detaljerad kartbild genom ett antal förstoringar av den visade kartan, kommer man så småningom fram till en flygfotobild enligt bild 5. Den högsta upplösningen,
som man kan få fram, är i skalan 1:1 875.
6. I rutan Kaardikihtide juhtimine (bild 6) kan man
välja vad som skall visas på kartan. Om man markerar Katastrikaart visas fastighetsgränserna. Om
även Katastriüksuse tunnus markeras, kommer
fastighetsbeteckningarna att visas. De är ofta svåra
att urskilja mot t.ex. en bakgrund av mörk skog.
Om man då markerar KÜ mõõdistuse järgi kommer endast fastighetsgränserna och fastighetsbeteckningarna att visas utan någon karta i bakgrunden.
Genom val i Aluskaart kan man välja vilken

Bild 1. Del av hemsidan på Maa-amets webbplats.
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Bild 2. Val under "Avalik Teenus".

Bild 4. Navigerings- och
förstoringsverktyget

Bild 3. Kartbild som visas efter val av "Maainfoga tutvumise teenus".

Bild 6. Val av kartinformation.

Bild 5. Kartbild med inlagda fastighetsgränser och –nummer.

Bild 7. Del av fönstret med fastighetsuppgifter.

För att skriva ut kartbilden i bild 5 skall man placera
markören på bilden, "högerklicka" och välja "Skriv ut
bild".
Om man känner till fastighetsnumret finns det en
snabbare metod att komma fram till kartbilden. Från
Maa-amets webbplats kan man dessutom få ut ytterligare en mängd information, bl.a. om Natura 2000områden. Förhoppningsvis kommer en mer utvidgad
anvisning om detta att kunna läggas ut på Hembygdsföreningens webbplats någon gång efter nyår.

typ av karta som skall ligga som bakgrund. Põhikaart och Värviline põhikaart är ritade kartor,
den senare färglagd. Aluskaart 1:10 000 är en
flygfotobild. Ortofoto 1:2 000 är en flygfotobild
med högre upplösning. Den finns endast för vissa
delar av Nuckö kommun.
7. Om man klickar inom gränserna för en fastighet på
kartan kommer det upp ett nytt fönster med uppgifter om fastigheten (bild 7). Prindi skriver ut fönstret och Sulge aken stänger det.
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Dopnamn i Rickul genom århundradena
Göte Brunberg
Kyrkböckerna från Nuckö församling ger information
Andra hälften av 1700-talet och 1800-talet
om vilka dopnamn, som man har gett barnen under
Den senare hälften av 1700-talet och 1800-talet prägolika tidsepoker. Man kan grovt säga att fram till mitlas av att ett litet antal namn blev helt dominerande.
ten av 1700-talet rådde en ganska stor namnvariation.
Av diagram 1 framgår att de 10 vanligaste namnen
Därefter inträdde fram till slutet av 1800-talet en stor
under större delen av perioden gavs till ca 90 procent
likformighet, vilket fick till följd att under vissa periav flickorna. Mari, Kersti, Eva och Lena var de mest
oder 90 procent eller fler av barnen fick något av ett
förekommande namnen. Sitt mest extrema uttryck fick
fåtal namn. Runt sekelskiftet 1900 började man anlikformigheten under 1810-talet, då ca 85 procent av
vända (vad vi kan kalla) mer moderna namn, samtiflickorna döptes till något av dessa fyra namn. Situadigt som vissa av de gamla namnen mer eller mindre
tionen var något så när stabil fram till 1890-talet, då
kom ur bruk.
de tidigare dominerande namnen hastigt minskade i
popularitet. Av de fyra dominerande namnen var Mari
Jag har valt att begränsa mig till dopnamnen i
(Maria) det enda som någorlunda höll ställningarna,
Rickul, vilket områdesmässigt i äldre tid innebär bymedan de övriga försvann nästan helt. Istället kom
arna under Rickul gods och i modern tid Rickul komunder 1890-talet tre andra namn att bli de mest popumun. I min databas har jag 9 320 namn, varav 8 236,
lära, nämligen Lovisa, Julia och Olga, som gavs till
eller 88 procent, förekommer i tabell 1. Tabellen visar
16, 12 respektive 7 procent av flickorna.
för de 104 mest frekventa namnen hur många barn
Även för pojknamnen kan man se samma tendens.
som har döpts till namnet. För varje namn är angivet
Diagram 2 visar att de 10 vanligaste namnen under
under vilka år som namnet användes. En del av dessa
denna period ges till över 80 procent av pojkarna. Det
namn har använts i äldre tid för att sedan försvinna
mest extrema fick likformigheten på 1780-talet, då 98
och återkomma under modern tid. För dessa är även
procent
av pojkarna döptes till något av dessa namn.
det sista året under den tidigare perioden angiven.
Även
de tidigare mest populära pojknamnen förloDiagrammen 1 och 2 visar den procentuella förrade
sin
popularitet
under slutet av 1800-talet, för att
delningen för varje tioårsperiod under åren 1740-1939
helt komma ur bruk under 1890-talet eller 1900-talets
för de 10 flick- och pojknamn, som förekommer i
första år. Namn som då blev populära var Johannes,
störst antal i tabell 1. Procentantalet för ett namn unHerman och Alexander, som under 1890-talet gavs till
der en viss tidsperiod erhålls som avståndet från linjen
17, 13 respektive 11 procent av pojkarna.
för det aktuella namnet ner till linjen för namnet under.
1900-talet
Som exempel hur diagrammen skall läsas kan vi
Under 1900-talet finns det inga dominerande dopbetrakta flicknamnen under 1770-talet. Där ser vi
namn. I tabell 1 ser man att många namn dyker upp
följande ungefärliga procenttal för de vanligaste namoch är populära under ett antal år för att sedan förnen: Mari 30, Kersti 22, Eva 22, Lena 1, Anna 6, Helli
svinna. På 1930-talet döptes 162 flickor till 79 olika
4 och Katti 5 procent.
namn. De två mest populära var Inga och Lilian, som
Under 1900-talet blev det, som framgår av diagram
vardera gavs till 11 flickor. 175 pojkar döptes till 76
3, mer och mer populärt att ge barnen två eller flera
olika namn. Det mest populära var Sven, som gavs till
förnamn. I dessa fall har jag valt det första namnet i
10 pojkar.
diagrammen över namnfrekvensen.
Användning av två eller flera förnamn
Av diagram 3 framgår att det fram till 1900-talets
1600-talet och första hälften av 1700-talet
Under 1600-talet och 1700-talets första hälft var
början var mycket ovanligt med två eller flera förnamnrikedomen ganska stor, framför allt om man
namn. I slutet av 1800-talet började användandet av
jämför den med 1800-talet. Många då populära namn
två förnamn, och då mest på Odensholm. Under 1900kom inte till användning under senare tid, men en del
talet ökar procenttalet dop med dubbelnamn decenniav mansnamnen kan spåras (i mer eller mindre förum för decennium för att på 1930-talet ligga över 60
vanskad form) i namnen på gårdar. Bland dem kan
procent för både flickor och pojkar.
nämnas Ambros (sista året 1759), Bläs (1679), Greis
Faderns förnamn till tredje sonen?
(1734), Görgen (1745), Jonas (1743), Knut/Knuter
Det har sagts att man i äldre tid gav faderns förnamn
(1733), Lars (1724), Lukas (1718), Markus (ca 1720),
till den tredje sonen. Jag har undersökt de äktenskap
Mickel (1745), Pål (1702), Siffer (1746) och Thomas
som ingicks under åren 1834-91 och funnit att det
(1777). Bland kvinnonamnen kan nämnas Berit (sista
stämmer i endast ca 40 procent av dem med tre eller
året ca 1740), Gertrud (1777), Magdalena (1797) och
flera söner. Regeln stämmer alltså dåligt, åtminstone
Valborg (1754).
för äktenskap som har ingåtts under denna period.
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Diagram 1. Procentuell fördelning av dopnamnen för flickor i Rickul under åren 1740-1939.
100
90
Herman

80
70
60

Josef
Simon

Kristian

Adam
Anders

50
40

Johan

Herman

30
Mats

Alexander

20
10
Johannes

0
1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930

Diagram 2. Procentuell fördelning av dopnamnen för pojkar i Rickul under åren 1740-1939.
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Diagram 3. Procentuell andel av de döpta som hade två eller flera förnamn.
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Namn
Adam
Agnes
Albert
Alexander
Alfred
Alice
Alide
Aline
Alrik
Anders
Andreas
Anna
Anton
Arne
Arnold
Arvid
Astrid
August
Axel
Bertil
Birgit
Brita
Carl/Karl
Christian/Kristian
Edit
Edla
Edvard
Edvin
Einar
Elfride
Elisabeth
Ellen
Elmar
Elna
Elsa
Elvine
Emil
Erik
Eva
Greta
Gunnar
Gustav
Hans
Harald
Helga
Helli/Helene
Herman
Hilda
Hinrich/Henrik
Hjalmar
Ida
Inga

Antal
168
24
9
130
32
11
45
20
8
481
24
179
77
9
8
10
7
45
43
20
23
17
40
403
12
7
19
13
19
25
32
19
16
17
35
31
16
31
589
17
19
44
93
14
12
172
112
37
48
19
36
20

Namn
Ingeborg
Ingrid
Ingvald
Ingvar
Ivar
Jakob
Joel
Johan
Johanna
Johannes
Josef
Julia
Karin
Katti/Katarina
Kersti/Kristina
Klara
Knut/Knuter
Kristof
Lena
Lennart
Lilian
Lisa
Lovisa
Maj-Britt
Mari/Maria
Manfred
Marten
Martha
Mathias
Mathilda
Mats
Melita
Mina
Nikolai
Nils
Olga
Olof/Olle
Oskar
Paul
Pauline
Peter
Robert
Rosalie
Rosine
Rudolf
Signe
Sigrid
Simon
Sofia
Sven
Tio
Valdemar/Voldemar

Tidsperiod
-1888
-1728, 1925-1933
1911-1935
1836-1927
1879-1923
1906-1919
1889-1923
1899-1942
1925-1939
-1890
-1737, 1862-1911
-1896
1864-1913
1916-1942
1915-1925
1890-1916
1910-1940
1871-1917
1890-1941
-1756, 1925-1939
-1737, 1916-1942
-1750, 1928-1934
-1758, 1815-1927
-1896
1924-1943
1880-1900
1871-1924
1914-1936
1919-1942
1893-1927
-1729, 1892-1926
1905-1941
1912-1939
1924-1940
-1727, 1908-1933
1889-1922
1900-1921
-1710, 1874-1924
-1889
-1720, 1917-1938
1914-1942
-1941
-1882
1900-1935
1894-1944
-1914
-1924
1895-1922
-1806, 1921-1935
1909-1938
1885-1918
1923-1944

Antal
8
24
17
9
24
43
12
504
21
167
197
61
22
152
606
12
13
35
387
11
15
45
86
9
907
7
34
14
75
33
514
16
29
9
12
57
11
36
26
54
43
13
14
20
11
9
12
149
30
20
185
42

Tidsperiod
1917-1936
1915-1939
1920-1937
1922-1943
1916-1939
-1738, 1866-1906
1882-1920
-1913
-1801, 1871-1919
-1929
-1904
1841-1907
1916-1940
-1899
-1886
1912-1943
-1733, 1928
1861-1925
-1900, 1939
1923-1942
1929-1944
-1888
1806-1917
1937-1944
-1929
1916-1935
-1822
1895-1939
1777-1912
1890-1918
-1896
1892-1923
1843-1905
1875-1913
1928-1943
1892-1918
-1690, 1929-1938
1886-1920
1890-1921
1883-1919
-1843
-1720, 1906-1933
1887-1925
1911-1932
1893-1910
1910-1931
1914-1923
-1865
1853-1912
1911-1943
-1883
1878-1933

Tabell 1. Antalet barn per dopnamn under perioden från 1600-talets slut till 1939.
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Min invandrarförfader, rymlingen från Gambyn
Stig Östenson
Stig Östenson, pensionerad överläkare i Växjö, började 1957 utforska sin farfars släkt på mödernet. Det ledde till
upptäckten att hans farfars morfar Simon Johansson kom till Sverige 1831 som flykting från Estland. Vidare utforskningar, som kunde avslutas först i början av 1990-talet när Estland åter hade blivit fritt, ledde fram till att
Simon Johansson var bördig från Gambyn under godset Rickul och att han hade en något ovanlig levnadshistoria.
I artikeln, som är en förkortad version av en artikel i Släktforskarnas årsbok 2004, skriver Stig Östenson om sitt
utforskande av sin förfaders ursprung och ger en beskrivning av hans liv i Gambyn och flykten till Sverige.
Mina utforskningar om min farfars släkt på mödernet började
med att jag på våren 1957 skickade en förfrågan till Stockholms
stadsarkiv om hans mor Emma
Christina Johansson. I ett svarsbrev, daterat den 3 juli 1957,
erhöll jag upplysningen, att
"nämnda person enligt Hedvig
Eleonoras församlings inflyttningslängd B I a: 9, sid. 98, var född den 19/9 1843 i
Ljusterö. Hon flyttade till Hedv. Eleon. från Ljusterö
den 30/5 1845 tillsammans med föräldrarna: Timmermannen Simon Jansson (född år 1806 i Estland)
och dennes hustru Christina Andersdotter (född den
2/2 1811 i Björkl.)"
Uppgiften om min farfars morfars estländska ursprung var oväntad och skulle, om något sådant varit
möjligt, ha lockat till omedelbar utforskning av hans
liv före flyttningen till Sverige. Att få tillgång till
handlingar i arkiv bakom järnridån var dock utsiktslöst. En noggrann genomgång av befintligt svenskt
källmaterial tog i stället sin början.
1957-1962: Jag efterforskar Simon Johansson i
svenska källor från tiden 1831-1854
Simon Johansson föddes i Estland den 19 oktober
1806 och anlände till Länna socken i Roslagen vid
pingsttiden 1831, det vill säga omkring den 22 maj
tillsammans med en jämnårig kamrat, Christian Simonsson. De kom som flyktingar, "utan attest" och
kallas i församlingens inflyttningslängd för "Liffländare".
Till 1834, då Simon Johansson flyttade till Roslags
Kullas socken, tjänade han och Christian Simonsson
på olika gårdar i Länna. I Roslags Kulla bodde han på
Vira bruk, som med värdshus och kvarn tillhörde Östanå herrgård, en av de två stora herrgårdar i socknen
som hade överstelöjtnanten Gustaf Fredenheim till
ägare. Simon Johansson var 1834-37 krögardräng på
Vira bruks värdshus hos traktören Anders Stigberg
(död 2/11 1835) och dennes änka Lovisa Wiberg, och
1837-38 arbetade han som dräng hos Gustaf Fredenheims bror Gert Fredenheim på Dyviks säteri i Österåkers socken. Hösten 1838 flyttade han till Solna, där
han i ett års tid var anställd som krögardräng på
Stallmästaregården hos traktören Gustaf Lindman, och

därefter bodde han som storbåtsskeppare i Ytterbyn i
Österåker till hösten 1842, då han flyttade till Ljusterö, där han gifte sig annandag jul 1842 med sin
fästmö Christina Andersdotter, som tjänte piga på ön.
Enligt Ljusterös husförhörslängd bodde Simon Johansson och hans hustru Christina Andersdotter inhyses i torpet Ålön under Marums herrgård på Södra
Ljusterön. Den 30 maj 1845 flyttade familjen till
Stockholm, där Simon Johansson var timmerman på
Djurgårdsvarvet till sin död den 22 oktober 1854.
1964-1966: Jag finner att Simon Johansson var
"född i Liffland och Nicolai socken år 1806", och
tar kontakt med Sovjetunionens ambassad
I Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 19 mars
1838 hittade jag följande uppgift: Drängen Simon
Johansson, född i Liffland och Nicolai socken år
1806, och som sig i Riket uppehållit sedan år 1831 - -.
Uppgiften att han skulle ha varit född i "Nicolai
socken" väckte mitt intresse. Som estlandssvensk
hörde Simon Johansson hemma i svenskbygderna i
nordvästra Estland, men där fanns det ingen församling som hette så. På den rent estniska landsbygden
fanns det däremot i slutet av 1700-talet flera församlingar som kunde kallas för S:t Nicolai, däribland
Pönal, Nuckös grannförsamling i sydost, som på
1800-talet började benämnas med sitt estniska namn
Nigula, det namn som den bär än i dag.
Stimulerad av uppgiften om Nicolai socken försökte jag 1965 att genom Sovjetunionens ambassad i
Stockholm få reda på om Simon Johanssons födelsenotis kunde återfinnas under den 19 oktober 1806 i
Nuckös födelsebok 1806-1807 – enligt litteraturen den
enda av Nuckös ministerialböcker från tiden 17791833 som är i behåll. Jag hade nämligen tanken, att
"Nicolai socken" skulle kunna vara en förvanskning
av namnet på den största estlandssvenska församlingen, Nuckö, där namnen Simon och Christian var
mycket vanligare än i den näst största estlandssvenska församlingen, Ormsö.
Som svar på mitt brev – på svenska – till ambassaden översände en ambassadtjänsteman ett formulär på
ryska att ifyllas. Jag återsände formuläret, med kvalificerad hjälp ifyllt på ryska, till ambassaden i början
av år 1966 och väntade på en fortsättning som aldrig
kom.
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1978, 1979 och 1983: Jag hittar en 24-årig krögardräng Simon Johansson, som 1831 rymde
från byn Spitham under godset Rickholtz i Nuckö
Tolv år förflöt. 1978 läste jag i Personhistorisk tidskrift en recension av Svante Jacobssons doktorsavhandling "Från fädernejorden till förfäders land. Estlandssvenskt bondfolks rymningar till Stockholm
1811-1834 ...", Studia Historica Upsaliensia 75,
1976.14. Det framgick av recensionen att avhandlingen innehöll förteckningar över de estlandssvenskar
som hade antecknats som "förrymda" vid 1816 och
1834 års "själarevisioner" (dvs. folkräkningar). Detta
väckte mitt intresse – Simon Johansson, som flydde
till Sverige 1831, borde ju finnas med i någon av dessa förteckningar. Det visade sig också, att det fanns en
Simon Johansson bland revisionslistornas 184 "rymlingar". Denne Simon Johansson och sex andra "rymlingar" kom från byar under det stora godset Rickholtz, där år 1834 inte mindre än omkring 40 procent
av Nuckö församlings befolkning bodde. Tre av dem
– däribland en 38-årig Johan Christiansson från ett
"lösmansställe" i Roslep, som det finns anledning att
återkomma till längre fram – hade "rymt" redan 1813
och återfinns i en förteckning med rubriken "Rymlingar från Nuckö 1811-1816", medan Simon Johansson och de övriga tre från godset Rickholtz byar räknas upp under rubriken "Rymlingar från Nuckö 18171834" tillsammans med 16 andra unga män i åldrarna
15-30 år från Nuckö församling:
1829 Adam Johansson, 19 år, från Rickuls by,
bondstället Wands, betecknad som "lösman".
1831 Johan Matsson, 19 år, från Spitham.
1831 Simon Johansson, 24 år, från Spitham, betecknad som "krögare".
1832 Adam Andersson, 20 år, från Elbeick, betecknad som "lösman".
Krögaren i Spitham Simon Johansson hade således
rätt ålder och rätt rymningsår för att kunna vara denFödelse-och
dopdag

samme som den flykting med detta namn, som var
född i oktober 1806 och anlände till Länna på våren
1831, och som dessutom arbetade som krögardräng i
två omgångar efter ankomsten till Sverige. Det verkade lovande, men det gick inte att ta en sådan identifiering för given utan att först rådfråga Nuckö församlings födelsebok 1806-07. Nya försök att få information från Sovjetunionen genom den svenske riksarkivarien och Genealogiska föreningen misslyckades
dock.
1992-93: Simon Johanssons härkomst klarläggs
med hjälp från Eesti Ajaloo Arhiiv i Tartu i Estland
Estlands självständighetsförklaring 1991 fick omedelbart positiva konsekvenser för mina försök att etablera
kontakter med arkiv i Estland. I ett brev den 23 mars
1992 från Estlands historiska arkiv i Tartu (= Eesti
Ajaloo Arhiiv, i fortsättningen förkortat EAA), fick
jag upplysningar om en den 14 oktober 1806 i byn
Gambyn under godset Rickholtz i Nuckö född Simon
Johansson. Bifogade var två xeroxkopior, en av Simon Johanssons födelse- och dopnotis i Nuckös födelsebok 1806-07 och en av ett uppslag i Rosleps
själaregister 1823-38, enligt vilket denne Simon Johansson "rymde" till Sverige 1831. Födelsenotisen –
ovanlig både i fråga om längd och innehåll – lyder i
översättning: "Den 14 oktober 1806 föddes ett oäkta
barn i Gambyn, som den 21 oktober döptes till Simon.
Barnets mor var Bentas Johanns hustru Thio Petersdotter, som själv som barnafader angav rekryten Johan
Ambrosson från Gambyn, som hade lägrat henne då
hon var änka". Fem dopvittnen uppräknas, alla från
Gambyn.
Senare erhöll jag från EAA en redovisning av Simon Johanssons mors släktskapsförhållanden och
hennes levnadshistoria före sonens födelse samt kompletterande upplysningar, bland annat om den ende
invånaren i Gambyn med namnet Johan Ambrosson år
1795, en den 12/5 1785 född son till Ambros Hinriks-

Barnets namn Födelseort och föräldrarnas namn

Faddrars och gudmödrars namn

Notisen om Simon Johansson i Nuckö församlings dopbok från oktober 1806.
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son (född 26/3 1759) och hans hustru Eva Ambrosdotter (född 8/7 1761), som under 1800-talets första decennium är belagd som soldat – uppenbarligen Simon
Johanssons far.
Simon Johanssons mor Tio Petersdotter föddes den
23 oktober 1765 som dotter till Peter Andersson i
Gamby nr 3, Labbasgården (född 26/1 1735 som son
till Labbas Anders Jacobsson i Gamby och hans hustru Marri och sonson till Jacob Matsson, belagd i
Gamby 1687) och hans hustru Eva Matsdotter (född
7/5 1738 som dotter till Mats Greisson i Lukslaggen),
vilka hade gift sig den 5 juni 1761 och förutom dottern Tio hade sonen Mats Petersson, född 7/7 1762
(enligt födelseboken dopvittne vid systersonen Simon
Johanssons dop 1806) och döttrarna Marri, född 1767
och Kersti, född 1776.
Innan Tio Petersdotter år 1806 gifte sig med Bentas Johan Andersson (född 15/6 1761) – yngre bror till
bonden i Gambyn nr 6, Bentasgården, Mats Andersson, (vars söner Johan och Anders och den senares
hustru var vittnen vid Simon Johanssons dop, enligt
födelseboken) – hade hon varit gift med Anders
Adamsson (30/11 1767-20/12 1801) i Gambyn nr 9,
Nils Hermasgården, och hade i detta äktenskap sönerna Christian (26/6 1792-30/3 1803), Mats (född 16/3
1796), som enligt Rosleps själaregister var sjuklig
eller vanför, och Johan (född 3/2 1799).
De uppgifter som erhållits från EAA gjorde det
möjligt att få en rätt tydlig bild av hur tillvaron tedde
sig för Simon Johanssons mor tiden närmast före hans
födelse, och av hur hans egna uppväxtförhållanden
kom att gestalta sig. Tio Petersdotter, som var född i
Labbasgården och gift till Nils Hermasgården, blev
änka strax före jul 1801 och förlorade den äldste sonen Christian på våren 1803. Hon bodde kvar i Nils
Hermasgården, tills hon på våren 1806 fått klart för
sig att hon vid 40 års ålder blivit med barn i en tillfällig förbindelse med den unge soldaten Johan Ambrosson. Uppenbarligen fann hon det då omöjligt att bo
kvar med sina barn i Nils Hermasgården hos den avlidne mannens släktingar och där föda ett oäkta barn.
Hon måste hitta en ny bostad och helst också en ny
man i så god tid, att det väntade barnet skulle kunna
födas "i äkta säng", med den nye mannen som officiell
barnafader. Troligen verkade hon mycket aktivt för att
få just den 45-årige ungkarlen och gårdmannen Bentas
Johan Andersson till man, i förhoppningen att hon,
vars läskunnighet enligt prästen var god, skulle kunna
övertyga honom – enligt Rosleps själaregister den
ende analfabeten bland de vuxna i Bentasgården – om
att det barn, som hon födde den 14 oktober 1806, var
hans. Detta misslyckades hon med, men hon fick bostad i Bentasgården för sig och sonen Simon Johansson, och Bentas Johans brorsöner stod faddrar vid
sonens dop, även om denne i själaregistret uttryckligen betecknas som "Johan Anderssons styvson". Vid

flyttningen till Bentasgården lämnade Tio Petersdotter
sina söner, Mats, 10 år gammal, och sjuåringen Johan,
i deras fädernesläktingars vård i Nils Hermasgården.
Enligt 1816 års revisionslista för Nuckö blev krogen i Gambyn utan innehavare år 1813, då krögaren
Johan Christiansson "rymde" sin kos. Tio Petersdotter
flyttade då över till krogen med maken Bentas Johan
Andersson och sina söner Johan Andersson och Simon Johansson, 14 och 7 år gamla. De båda makarna,
som till en början ömsom är skrivna i krogen och
ömsom i Bentasgården, avled i krogen i början av
1820-talet, och krogen övertogs då av Tio Petersdotters son Johan Andersson, som senast 1822 gift sig
med Anno Matsdotter från Sutlep. Åt detta par, som
1823-1836 fick sex barn, var Simon Johansson krögardräng, men enligt en anteckning i ett själaregister,
som var i bruk ca 1823-ca 1838, arbetade han också
på Rickholtz' herrgård ("auf dem Hof"), belägen blott
2½ km från byn, och i höger marginal har det noterats,
att han "rymde" till Sverige 1831 ("entlief z. Schweden 1831").
Den 28 november 1796 infördes militär tjänsteplikt
i de ryska östersjöprovinserna, något som, säkerligen
med rätta, har uppfattats som det viktigaste motivet
för unga estlandssvenska mäns flykt till Sverige.
Tjänsteplikten omfattade dem som var mellan 17 och
35 år gamla, och de som utskrevs som soldater till
minst 25 års tjänstgöring, oftast långt från en hembygd, som de hade små utsikter att någonsin få återse,
var företrädesvis ogifta män i dessa åldrar, särskilt om
de dessutom var lösmän. Den ogifte 24-åringen Simon
Johansson, som tillhörde hushållet i en krog i Gamby,
som både i revisionslistorna från 1816 och 1834 redovisas som lösmansställe ("Lostreiber Krüger"), befann
sig alltså år 1831 i riskzonen att bli utskriven till soldat – dock inte så länge han arbetade på Rickholtz'
herrgård, eftersom han då räknades in bland baronens
husfolk och betjäning, som var undantagna från utskrivning. Det är tänkbart, att orsaken till att han flydde till Sverige just 1831, kan ha varit, att han inte
längre behövdes på herrgården. Hans äldre halvbror
Mats Andersson hade utskrivits som soldat, och om
han kände till vem som var hans biologiske far – vilket är ganska troligt, eftersom det var känt att han var
styvson till sin mors andre man och född flera år efter
den förste mannens död – så visste han också vilket
öde denne gick till mötes, efter att i unga år ha enrollerats som soldat (han försvann för att aldrig återkomma). Detta kan i så fall ha gjort det än mer angeläget för honom att undkomma utskrivning till knekt.
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Information från Västra Kustens Skogsägare
Skogsföreningen Västra Kustens Skogsägare har fått allt fler medlemmar från Rickul/Nucköområdet. Föreningen
har därför vänt sig till Rickul/Nuckö Hembygdsförening med en önskan om att få disponera en sida i Medlemsbladet för information till sina medlemmar, detta för att slippa kostnaden för separata utskick. Hembygdsföreningens
styrelse har godkänt detta. Den information som har lämnats i artiklar i tidigare nummer har varit till nytta även
för dem som inte är medlemmar i Skogsföreningen, och så kommer det säkert att bli även med den nya sidan.
med praktiska övningar i Rostaskogarna där vi försökte se skogen ur en skogsmans ögon. Dessutom hade vi
trevligt. Angeläget och nyttigt, tänkvärt, intressant och
roligt! Vi lärde oss alltså mycket under de två dagar
kursen varade. Inte bara att se skogen för alla träd.
Hoppas det blir fler kurser – och då på Ormsö kanske?

Att se skogen för alla träd ...
Lena Weesar
Det är inte lätt!
Som nybliven skogsägare på Ormsö med min mormors fars skog som arv, och med ett för mig oändligt
antal hektar skog kändes ansvaret ja, kanske inte
tungt, men ändå. För ett ansvar hade jag ju tagit på
mig. Visserligen delat med kusiner men en tredjedel
av skogen var min. Hur skulle jag ta hand om den?
Jag kunde ju se att delar av den inte "mådde bra" många träd växte inte som de borde, de var taniga och
barrlösa. Där fanns lövträd som bara hade löv i toppen
och på marken under dem växte just ingenting. Och
hur skulle man tyda skogsbruksplanen? Skulle man
låta skogen sköta sig själv, som den gjort nu i närmare
60 år – eller var det bättre att försöka hjälpa den till ett
bättre liv?
Det var det senare jag bestämde mig för att göra.
Jag ville ha en skog där träden såg ut att trivas, där de
växte friska med barr och löv och där undervegetationen frodades. Men jag behövde lära mig mer om vad
skog är och vad den behöver för att utvecklas.
Skogsföreningen, dvs Västra Kustens Skogsägare,
blev räddningen. Och Skogskursen föreningen ordnade sommaren 2003.
"Ska du gå på skogskurs???" Vänner och bekanta
såg frågande ut. "I Estland???". Jag, "tjej" och stadsbo
reser till Rosta i Nuckö, för att gå på skogskurs på
semestern. Varför? När man kan åka till landet, till
USA eller Thailand. Nej, tokig hade jag inte blivit.
Långt ifrån, tyckte jag. Jag ville träffa Rune Gårdh
och lära mig mer om hur man sköter en skog på bästa
sätt. En skog på en ö som jag älskar. Så jag packade
ner stövlar och myggstift, köpte mig en liten yxa, satte
mig i bilen och tog båten över Östersjön.
Rune höll i kursen tillsammans med Bosse Stenholm, ordförande i Västra Kustens Skogsägare. Rune,
veteran inom svenskt skogsbruk och med "från början" när återtaganden av estlandssvensk mark och
skog blev verklighet, kan allt om skog. Under hans
ledning gick vi igenom skogsbrukets kretslopp, vi
talade om ekologisk mångfald, vi diskuterade bonitet
och rotposter, gallringar och rensningar, vilken målsättning vi hade med vår skog och vi förfasade oss
över den bedrövliga snytbaggen som skalar av barken
på nyplanterade träd. Med mera, med mera. Representanter från myndigheterna i Hapsal gick igenom de
estniska skogsvårdslagarna med oss. Teorin varvades

Information från styrelsen
Kent Mihlberg
Tanken med en helsida för Västra Kustens Skogsägare
(VKS) i Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad är att vi står inför stora förändringar, och då positiva. Vi i VKS styrelse ser denna möjlighet som ett
utmärkt sätt att informera medlemmarna om vad som
har hänt och vad som kommer att hända. Vi har fått en
ny chef i Estland, som heter Toomas Timmerman och
bor i Klottorp i Nuckö. Han tillträdde den 10 oktober
2004 och har vistats här i Sverige en vecka.
Toomas har varit med en skogstekniker ute i fält
för att se hur det fungerar här i Sverige. Vi ser fram
emot att jobba ihop med Toomas, som har mångårig
erfarenhet inom skogen. Han är mycket engagerad i
sitt jobb och ser fram emot dessa nya utmaningar. Att
han bor i området är ett stort plus samt att han talar
bra svenska.
Jag ingår i en arbetsgrupp som har tagit fram helt
nya blanketter, som skall underlätta arbetet för medlemmarna och för Toomas. Det innebär att VKS medlemmar i fortsättningen kommer att få fylla i nya enklare blanketter på svenska. Jag återkommer vid senare
tillfälle med information om vilka blanketter man
skall ha samt hur man fyller i dem.
Vi håller även på att förnya VKS hemsida på Internet. Tanken är att de blanketter, som vi kommer att
använda oss av, skall finnas där samt annan information. Vi är nu i slutskedet. Efter översättning till Estniska skall hemsidan ut på nätet. Den kommer givetvis att finnas både på estniska och svenska. Jag återkommer senare om den nya Internetadressen, så håll
stövlarna leriga!
Kent Blomberg är nu den som är medlemsansvarig
i föreningen. När man vill bli medlem i VKS, så vänder man sig till honom. Kent håller även i registreringen av medlemmarna och ser till att registret uppdateras.
Kents adress är c/o Skogsvägen 57, 762 61 Rimbo,
tfn 0175-73518, e-post kent.blomberg@telia.com
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Information från Estlandssvenskarnas kulturförening SOV
Sven Salin, ordförande
Kära medlemmar i Rickul/Nuckö Hembygdsförening!
När Ni läser detta är vårt minnesår "60 år i Sverige"
nästan slut. Det kan därför vara på sin plats att summera våra erfarenheter och intryck.
Stora framgångar
När det gäller deltagandet i våra aktiviteter måste vi
nog säga, att vi lyckats mycket väl. Jubileumsalmanackan gick ut i en mycket stor upplaga, och det kom
betydligt fler till vårt årsmöte för att lyssna på Hans
Laidwa än vi hade räknat med. Våra seminarier och
pubar har också varit mycket välbesökta. Även flera
"nya" estlandssvenskar, dvs. icke medlemmar i SOV
har deltagit, vilket är mycket glädjande.
Runöresan blev en stor framgång och en oförglömlig upplevelse för dem som var med. Även här kunde
vi knyta bekantskap med människor, som inte är medlemmar i SOV men förhoppningsvis blir det.
Även våra traditionella aktiviteter, vår Hembygdsdag och vår Kyrkodag, var mycket välbesökta och
uppskattade. Vid Hembygdsdagen på Nordiska Museet fyllde vi föreläsningssalen till bristningsgränsen,
och Göran Hoppe och Jörgen Hedman höll mycket
uppskattade anföranden om estlandssvenskarna i Estland och i Sverige under 60 år. Sofia Joons med anor
från Nargö spelade och sjöng estlandssvensk folkmusik. Det estlandssvenska kulturstipendiet delades ut
till Aibolands Museum.
Även Kyrkodagen i Immanuelskyrkan var välbesökt. Elisabeth och Peter Hedfors hade huvudansvaret
för gudstjänsten, och på kyrktorget efteråt kunde vi
göra en tillbakablick på det kyrkliga livet både i den
gamla Betesdakyrkan, i pingströrelsen och i baptistförsamlingen.
Har vi lyckats sprida kännedom om estlandssvensk historia och kultur?
Jag vill här lyfta fram tre åtgärder, som bidragit till att
öka kännedomen om estlandssvenskarnas historia och
kultur, nämligen Dalaröevenemanget, John Chrispinssons reportage och våra utställningar.
Den största begivenheten under minnesåret var
kanske avtäckningen av ett monument på Dalarö till
60-årsminnet av många estlandssvenskars och esters
ankomst till Sverige. En solig lördag i slutet av september samlades ca 5 000 människor för att lyssna till
tal, se folkdansuppvisningar och framför allt vara med
om avtäckningen av ett minnesmonument "Uppbrott
och hemkomst" skapat av konstnären Ursula Schütz.
Huvudarrangör var Haninge Kommun, men vi bidrog
från SOV med 20 000 kr. Vi medverkade också med
en utställning och med bokförsäljning och med Rågöbornas danslag. Detta evenemang uppmärksammades
både av Dalaröbefolkningen och i massmedia.

S:t Olofsdagen firades i år på sedvanligt sätt den
29 juli på Ormsö under medverkan av bl.a. biskop
emeritus Henrik Svenungsson. Även Estlands förre
president Lennart Meri och Sveriges ambassadör i
Estland, Dag Hartelius, deltog. Från Djurö församling
medverkade en stor kyrkokör. Med Djurögruppen
fanns också den kände TV- och radiojournalisten John
Chrispinsson. Han har under hösten gjort två reportage i Sveriges radios program "Den historiska klubben"
om estlandssvenskarnas identitet och om vad som ska
hända med den mark och de gårdar som återlämnats
till estlandssvenskar bosatta i Sverige.
Även våra utställningar har väckt en viss uppmärksamhet. Förutom utställningen på Dalarö har utställningar om flykten och flytten till Sverige för 60 år
sedan funnits i S:t Mikaelskyrkan i Tallinn och på
Aibolands Museum med stöd av Svenska ambassaden.
Dessa utställningar har haft många besökare och väckt
stor uppmärksamhet även utanför våra egna kretsar.
Dessutom har en rad publikationer under året
uppmärksammat estlandssvenskarnas historia och
kultur. Jag vill här särskilt framhålla två skrifter. Professor Carl Göran Andræ har i boken "Sverige och
den stora flykten från Estland 1943-1944" skildrat
maktspelet och förhandlingarna bakom kulisserna
inför överflyttningen av ca 8 000 estlandssvenskar till
Sverige. Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi har
ägnat hela sitt första nummer av tidskriften "Skärgård"
i år åt estlandssvenskarna. Därigenom har åtminstone
en stor finlandssvensk läsekrets fått en ökad kännedom om estlandssvenskarnas historia och kultur.
Framtiden
Vi har nu ett allt intensivare samarbete med Estland.
Det är framför allt tre institutioner i Estland, som sprider kännedom om estlandssvenskarnas historia och
kultur till rikssvenskar, ester, finländare och andra
nationaliteter, nämligen S:t Mikaels församling i Tallinn/Reval, den Svenska Folkhögskolan i Estland och
Aibolands Museum i Hapsal. Under det kommande
året blir det kanske särskilt två begivenheter som
kommer att väcka uppmärksamhet även utanför våra
led, nämligen upprustningen av galeasen "Hoppet av
Spitham" och etableringen av SOV i Estland.
Jag vill sluta med att citera några rader ur Sigurd
Curmans julhälsning till estlandssvenskarna inför den
första julhelgen i Sverige (Kustbon, december 1944):
”Låt de goda minnena från det förflutna och hoppet
om en ljusnande framtid få flyta samman till en trygg
känsla av julhelg och julefrid på Edra nya boplatser i
det gamla moderlandet. Det är den julhälsning, som
kommittén för estlandssvenskarna vill sända Eder
alla."
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len dokumentation. Idag finns dokumentation om
byarna Höbring, Spithamn, Gambyn och några andra
är på gång. Vad vi saknar idag är berättelser från byarna Paj, Haversved, Norrby, Rickul, Ölbäck, Lucksby, Söderby och alla byar på Nuckö. Om du kommer
därifrån, och vill delta i vår cirkel, så hör av dig. Det
är inte nödvändigt att du kan skriva utan det går lika
bra att berätta så hjälper vi till med skrivandet. Även
om du inte kommer från någon av ovan nämnda byar,
men har något att berätta, så är du naturligtvis välkommen att delta!
Vi planerar att komma igång i slutet av februari så
vi vill gärna ha din anmälan under januari månad.
Ring till undertecknad på telefon 016-14 41 41 dagtid
eller 016-35 81 84 kvällstid.
Ingegerd Lindström, sammankallande i Kulturkommittén.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för år 2005 är oförändrad: 150 kr för
medlemmar och 50 kr för ungdomar t.o.m. 25 år.
Vi ber dig att betala medlemsavgiften så snart som
möjligt. För att du skall komma med i medlemsförteckningen, som sänds ut med nästa nummer av
Medlemsbladet, måste vi ha din medlemsavgift
senast den 10 februari.
På inbetalningskortet finns en rad för "anknytningsort". Var vänlig och fyll i den by i Rickul/Nuckö
som du härstammar ifrån. Om du vill kan du ta med
både din fars och mors hemby. Om du härstammar
från annan ort, fyll i kommunnamnet. Att veta medlemmarnas härstamningsort är viktigt för oss då vi
t.ex. skall ordna någon byinriktad verksamhet.
Om du t.ex. är make/maka till någon som kommer
från en by i området, men själv inte har några anor
därifrån, kan du ange makens/makans by som anknytningsort.

Insamlingsstiftelsen "Hoppet"
Styrelsen vill framföra sitt tack till alla dem som har
lämnat bidrag till inköp och upprustning av galeasen
Hoppet. Uppemot 60 enskilda personer har lämnat
bidrag, dessutom företag och organisationer i Sverige,
Finland och Estland.
Pengarna har använts till avbetalning på lån, ränta,
hamnavgifter, virke, materiel, transporter och löner.
Hoppet ligger även i vinter i docka på Beckholmen. Vi fortsätter insamlingen och upprustningen. En
mer detaljerad redogörelse kommer i ett kommande
nummer av Medlemsbladet.
En vänförening har också bildats.
Birgit Eldh, ordförande
Om det är någon som är intresserad av att hjälpa till
med arbetet på Hoppet i Beckholmsdockan på en
"talkdag", kontakta då Einar Hamberg, tfn 21 37 77,
e-post einar@parsells.se

Föreningens insamlingar år 2005
Ända sedan starten har föreningen samlat in pengar
för att användas till olika ändamål i Rickul/Nucköområdet. Medlemmarna har varit generösa och pengarna har kunnat utnyttjas på ett bra sätt. Självfallet
används de insamlade pengarna endast för det ändamål som de skänkts till och utbetalningar görs efter
styrelsebeslut.
År 2005 samlar vi in pengar till följande ändamål:
Humanitär hjälp till behövande i Nuckö kommun.
Pengarna kommer att användas för att stödja de sjuka,
handikappade och gamla som har det sämst ställt.
Utbetalningar sker till midsommar och före jul.
Nuckö kyrka - Kyrkan är i stort behov av reparation.
Den är den enda fungerande kyrkobyggnaden i kommunen. Den får inte förfalla!
Vård av kyrkogårdar - Pengarna används för att
vårda samtliga kyrkogårdar i Rickul/Nucköområdet.
Vår strävan är att alla kyrkogårdar skall vara välskötta
i sin helhet.
Föreningen är tacksam för alla bidrag. Ditt bidrag
behöver inte vara stort. Det kommer ändå att vara
välkommet och visar att det finns ett intresse för den
gamla hembygden.

"Brevlådan"
Låt oss vara förutseende! Vårt Medlemsblad kan bara
ta emot ett mycket begränsat antal artiklar för publicering. Låt oss – ja just Du också! – därför sätta i gång
och skriva om allt och alla, för att dokumentera vad en
nu levande estlandssvensk har tänkt och tänker, har
genomgått och drömmer om att göra.
Många av oss är den sista levande estlandssvenska
gräsroten. Låt oss visa vad vi känner, minns och vill
ha sagt. Låt oss hjälpa framtida forskare att tyda oss
rätt! Läs detta en gång till och skriv!

Skrivar- och berättarcirkel
Kulturkommittén har beslutat att återuppta arbetet
med en skrivar- och berättarcirkel. Vi tycker att det är
angeläget att fortsätta arbetet med att skriva ner minnen från tiden i Estland och även dokumentera alla
byar och gårdar, som idag inte har någon sammanhål-

Lägg det skrivna i ett kuvert och posta det till Rickul/Nuckö
Hembygdsförening,
Kulturkommittén,
Roslagsgatan 57 nb, 113 54 STOCKHOLM.
Einar Hamberg, Kulturkommittén
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SOV:s kalendarium våren 2005
20 februari
kl. 11.0014.00

"Fria svenskar i ett hav av livegenskap
– Kustbornas kamp för sin ställning
tiderna igenom".
Seminarium med professor Torkel
Jansson från Uppsala universitet.
Det är en repris av seminariet i november, som då blev fullbokat.
Plats: Roslagsgatan 57, Stockholm.
Pris 50 kronor. Lättare förtäring ingår.
Anmälan till Ulla-Stina Rundgren på
SOV:s expedition, tfn 08-612 75 99,
senast en vecka i förväg.

11 mars
kl. 18.0021.00

Pubafton på Roslagsgatan 57.
Denna gång är det Ormsö Hembygdsförening, som står för värdskapet.

8 maj
kl. 11.0014.00

"Liken i garderoben – kommunistisk
infiltration bland estlandssvenskarna i
Sverige".
Seminarium med journalisten och författaren Staffan Skott.
Plats, pris och anmälan: se ovan.

Försäljning av "Guldstrand"
Det ordinarie priset för boken är 150 kr, men i
samband med inbetalning av medlemsavgiften för 2005 får man köpa ett exemplar för
rabatterat pris 100 kr.
Inköp kan ske via inbetalningskortet för
medlemsavgiften eller genom besök på
SOV:s kontor på Roslagsgatan 57.
Via inbetalningskortet kan man beställa
medlemsexemplaret och önskat antal tilläggsexemplar. Lägg till 50 kr för förpackning och
porto om boken/böckerna skall skickas med
post (fast belopp oavsett antalet böcker!).
Exempelvis kostar en beställning av medlemsexemplar + 2 extra exemplar 100 + 300 +
50 kr = 450 kr.
Om porto inte anges förutsätts att boken/böckerna hämtas på SOV:s kontor.
Vi tror att det är många som vill köpa boken som julläsning för egen del eller för att
skänka bort den som julklapp. Vi kommer därför att sälja boken mot kontant betalning på
SOV:s expedition den 15 och 22 december kl.
9-18. Om ni betalar via inbetalningskortet och
vill ha boken med post före jul, måste betalningen ha kommit in senast den 17 december.
Om ni vill köpa medlemsexemplar kontant
efter nyår, kan ni göra det på SOV:s expedition onsdagar kl. 9-12. Tala då först med
Ingeborg Gineman, tfn 08-642 59 53. Ej rabatterade böcker säljs som vanligt via Ulla-Stina
Rundgren på kontoret. Böcker som betalas
via inbetalningskortet kommer att skickas ut
veckan efter det att betalningen har kommit in.

Varmt välkomna till vårens aktiviteter!

Stugbokning i Roosta semesterby
Det går redan nu att preliminärboka stugor i
Roosta semesterby för nästa år. Bokningen
måste bekräftas senast två månader före
hyrtillfället, annars förfaller den!
Tfn +372 47 97 230, 97 238, fax 97 245
E-post roosta@roosta.ee
Webbplats http://www.roosta.ee

Markägare i Estland!
Behöver Du hjälp med frågor gällande fastighetsärenden, översättningar eller andra ärenden ställer vi gärna upp.
Kontakta oss för närmare information!
Katrin Schönberg
Jus Suecanum OÜ
Tfn/fax: +372 47 37339, mobil: +372 55 24842
E-post: katrin.schonberg@mail.ee
Adress: Endla 2B-16, 90504 Haapsalu,
Estland

Mats Ekman-sånger
Aurelia Brun från Roslep har sjungit in tre
sånger av Mats Ekman på Nuckömål och 10
blandade melodier, bl.a. av Evert Taube.
Sångerna finns att köpa på CD eller kassettband via SOV:s kontor på tfn 08-612 75 99
eller fax 08-612 67 85.
Pris 60 kr, porto tillkommer.
Hela överskottet tillfaller Rickul/Nuckö Hembygdsförening att användas för kulturella ändamål.

Medlemmar i Rickul/Nuckö
Hembygdsförening får 15 % rabatt!
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Julklappstips!
Köp föreningens böcker!

Så levde vi i Rickul/
Nuckö
Historisk bakgrund, livsföring och traditioner nedtecknade av Manfred Hamberg. Boken skildrar livet
fram till 1944.
50 sidor. Ill. Tryckt 1997.
Nytryck 2002.
Pris 60:-.

Minnen i ljus och mörker
Estlandssvenskar från
Rickul/Nuckö berättar.
Personliga berättelser som
omfattar tidsperioden från
1860 och fram till överflyttningen 1944 samt även
händelser från tiden i Sverige.
271 sidor. Ill. Tryckt 1999.
Nytryck 2003.
Pris 150:-.

Minnen i ljus och mörker - del 2
Rickul/Nucköbor berättar
om vardagslivet hemma i
Estland, livet i krigstid och
flykten till Sverige. Berättelser även om den första
tiden i Sverige och om
återseendet med det gamla
hemlandet efter att Estland
åter blivit fritt. En emigrantberättelse ingår också.
275 sidor. Ill. Tryckt 2002.
Pris 150:-.

Gambyn
En estlandssvensk by 16401944. Historik och minnen
sammanställda av Alrik
Boman.
53 sidor plus bilagor. Ill.
Tryckt 1997.
Nytryck 2004.
Pris 125:-.

Höbring
Byn på den höga brinken.
Historik, gårdar och släkter
fram till överflyttningen till
Sverige 1943. Av Carl
Blees. Sammanställning
med kompletterande ritningar och bilder gjord av
Lennart Stahl och Gunnar
Blomberg.
55 sidor. Ill. Tryckt 1999.
Pris 80:-.

Böckerna kan beställas på vår webbplats
http://hem.passagen.se/rnhem. De finns även
att köpa på Expeditionen, Roslagsgatan 57, 1 tr
ned från gården. Öppet måndag-torsdag 9-14.
De kan även beställas per telefon 08-612 75 99
eller fax 08-612 77 85.
Om böckerna skickas per post tillkommer
kostnad för porto och emballage.

Ytterligare böcker med anknytning till Rickul/Nuckö
Einar från Rickul.
Einar Hambergs memoarer. 172 sidor. Person- och ortsregister. Illustrerad. Tryckt 1997. Medlemspris 150:-.
Österut med Barbara.
Bygderoman av Edvin Lagman. 212 sidor. Tryckt 1996. Medlemspris 150:-.
Udden - Minnen.
Edvin Lagman tar oss med på en vandring i minnenas landskap. 174 sidor. Tryckt 1997. Medlemspris 150:-.
På fjärran stigar.
En berättelse från andra världskrigets dagar av Herbert Lagman. 250 sidor. Tryckt 1998. Pris 100:-.
70 år sedan tillkomsten av Birkas folkhög- och lantmannaskola 1920-1990.
Listor och klassfoton över deltagarna i de olika årskurserna samt foton som visar hur skolbyggnaderna såg ut och som
återger scener ur arbetslivet på skolan. Redaktör: Tomas Dreijer. 72 sidor. Illustrerad. Tryckt 1990. Pris 140:-.
Knutas-Erik - vallpojke.
Sven Borrmans historiska roman. 99 sidor. Tryckt 2000. Pris 100:-.
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