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Ormsöbladet är ett informationsblad för  

medlemmarna i Ormsö Hembygdsförening, som är en 
ideell förening vars mål skall vara allmännyttiga.  

Föreningens uppgift är att vårda och stödja bevarandet  

av kulturhistoriska byggnader, redskap och föremål,  

seder och bruk från den svenska bosättningen på  

Ormsö samt att främja kontakten mellan nuvarande  

befolkning och tidigare ormsöbor och deras ättlingar. 

 

Medlemsavgiften är 250 SEK  

Ungdom till och med 25 år, 50 SEK 

På inbetalningskortet finns även möjlighet att  

betala in medlemsavgiften för VKÜ. (50 SEK) 

OHF Plusgiro nr. 635 13 76 – 6 

 

Frågor angående medlemsregistret: 

Britt-Marie Ahlberg är den du i första hand 

ska vända dig till om du vill bli medlem, gjort 
adressändring eller annat som rör medlemskapet. 

Telefonnummer 08 - 760 45 11 (kvällstid) 

E-post: britt-marie.ahlberg@telia.com  
 

Redaktionsgruppen:  

Redaktör 
Hans Callergård, Blackensvägen 45 

125 34 Älvsjö Tel. 08-647 12 48 

E-post:  hasse.callergard@telia.com  

 
Redaktionsmedlemmar i övrigt: 

Bo Nyman 

Ingrid Reinli 

Lottie Björkegren 

Monica Ahlström  

Sven Svärd  

Tage Hammerman  
 
Postadress till redaktionen: 
 
Ormsöbladet c/o SOV,  
Roslagsgatan 57, 

113 54 Stockholm 
 
Lokalen, tel. och öppettider: 
 
Tel. 08-612 75 99.  
Arkivgruppen finns vanligen på plats, onsdagar 10-14 
Ring gärna och kolla. 
 
Bidrag till Ormsöbladet sändes per e-post, alternativt 
vanlig post, till adresser enligt ovan. 
 
Varje artikelförfattare ansvarar själv för innehållet  

i sitt bidrag. Citera gärna med angivande av källan. 

 
Manusstopp: 20/2, 20/5, 20/8, 20/11 
Ormsöbladet utkommer i 

mars, juni, september och december. 
 

     Styrelsen har arbetat på flitigt under året. 

Arbetsgrupperna likaså. I mina ögon är styrelsens 

största framsteg detta år, satsningen på föryngringen 

och föreningens fortlevnad som nu omsatts i 

praktiken, detta är bara början. Jag ser fram mot fler 

möten med de yngre generationerna nästa år och 

även möten mellan alla generationer.  

     Med anledning av en vattenläcka från lägenheten 

ovanför Svenska Odlingens Vänners lokal på 

Roslagsgatan i mitten av september, tvingades vi 

utrymma hallen, kontorsrummet och tre förråd på 

allting. Detta allting ställdes i det stora samlings-

rummet. Golvet bröts upp. Det är på grund av detta 

som aktiviteter i lokalen tyvärr har måst ställas in 

under dessa månader. I början av december läggs 

nytt golv och vi kan troligtvis flytta tillbaka allting då.  

     Hembygdsgården på Ormsö blir mer komplett allt 

eftersom stallet steg för steg blir mer klart. Något 

som värmer i kylan är de gåvor och bidrag ligger 

bakom möjligheten att återuppbygga stallet. Stolar 

och bord har nyligen skänkts från en svensk 

församling och vi har med tacksamhet mottagit dem. 

Nu återstår en hel del inre arbete att utföra i stallet – 

men inte nu i vinter.  

     Snart så kan vi lägga ytterligare ett långt år 

bakom oss. Tänk på att uppskatta de ni har omkring 

er. Ett litet ord och/eller en liten omtanke kan betyda 

så mycket, för de svaga liksom de till synes starka 

och alla däremellan.  

     Idag skulle jag ta en tur på skidorna i kvarteret 

eftersom 3-4 dm snö föll i natt och snöplogen inte har 

varit framme, men jag kom bara ett kvarter bort. Bil 

efter bil stod fastkörd i snön på olika gator. Det hela 

slutade med att jag under sex timmar var med och 

skottade fram och knuffade loss 13 bilar. Jag hade 

så roligt att jag glömde bort att äta. Nu värker det lite 

i kroppen av ovana rörelser.  

     En viss julstämning har redan börjat infinna sig i 

och med snön som har fallit i Stockholm i slutet av 

november och början av december.  

Med förhoppningen om att snön ligger kvar och 

minusgraderna likaså, är resten av julstämningen 

upp till oss var och en att göra det bästa för. Glöm 

inte ormsösvenska inslag! 

     Med önskan om att ni tar hand om varandra och 

om en fridfull jul önskar jag er ett gott slut på detta år!  

På återseende 2013!  

 

Karin Johansson  

Borrby Blesa  
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Redaktionellt                     Hans C. 

Hemsida: www.ormso.wordpress.com  

Gamla föremål – 
Svar: 

     Många intressanta artiklar i detta nummer som vi 

klarar av inom normalstorlek, 16 sidor, gör att jag här 

endast noterar en sak som kommit från Elle Palmpuu 

via automatisk länk. Abonnera gärna på den.  

 

”Praegu on Vormsil 420 elanikku” vilket betyder att 

det för närvarande bor 420 personer på Ormsö. 

 

En sak till att förtydliga: bilder har beskurits för att få 

rum och inte alla artiklar blir som normalt i en löpande 

följd över sidorna vilket redaktören beklagar.  

Hej! 
  

Som läsare av det senaste numret av Ormsöbladet känner 

jag mig manad att lämna ett tips om vad det "S-böjda 

stycket" kallas på den här sidan av Östersjön, Roslagen. 

Det allmänna ordet för redskapet är "kålhacka". Vad det 

heter på Ormsösvenska vet jag inte. Mitt estniska 

ursprung lämnade ön år 1863. 

I Svenska akademiens ordbok står: KÅLHACKA, r. l. f. (i 

sht förr) redskap varmed kål hackas (för beredning till 

föda). Men kålhackor kan också ha en helt rak egg med 

ett handtag av trä, så jag har också sett "kål-S" för just 

den typen som fanns avbildad.  

 Tack för ett intressant informationsblad! 

  

Kjell Westerberg    

Först att svara var Sven Svärd när vi bladade in för att 

distribuera via ”Kungliga Postverket”. 

Telefonledes kom så nästa svar när posten gjort sitt och från 

Norrtälje ringde Hosby Katarina Lindström med rätt svar.  

Per e-post kom så det tredje rätta svaret vilket återges i 

förkortad version med ett tack för de positiva orden: 

    Styrelsen har sedan tidigare uttryckt önskemål om att 

försöka locka fler yngre personer med Ormsöbakgrund 

att bli medlemmar i föreningen och engagera sig i vår 

gemensamma historia. De som föddes på ön börjar bli 

till åren och det krävs att nästkommande generationer 

engageras för att successivt ta över ansvaret att 

förvalta de hus, marker, föreningar mm som de äldre på 

ett så förtjänstfullt sätt skapat åt oss. 

     Torsdagen den 18 oktober arrangerade 

aktivitetsgruppen en pubkväll, huvudsakligen riktad till 

2:a och 3:e generationens Ormsöättlingar, på temat 

”Ormsö för nybörjare”. Vi sökte upp så många som 

möjligt bland våra kontakter och släktingar och bjöd in 

dem att komma till en kombinerad seminarie- och 

pubkväll i SOVs lokaler på Roslagsgatan. Till en början 

var allting frid och fröjd och anmälningarna kom in i en 

lagom takt, vi såg fram emot att bli ett 25-tal personer. 

Sedan fick vi hantera några tuffa utmaningar;  

Sven Salin blev tvungen att lämna återbud men 

lyckligtvis ställde Margareta Hammerman upp som ny 

föreläsare så att vi skulle kunna genomföra kvällen som 

nu hade fått ännu fler anmälningar. Då drabbades vi av 

vattenskadan i lokalen och det kändes smått panikartat 

när vi insåg att vi inte skulle kunna vara i lokalen. Även 

denna utmaning lyckades vi lösa genom att låna en 

kontorslägenhet i centrala Stockholm. Lokalen var liten 

men ändamålsenlig. Stolar fanns bara till en tredjedel 

av deltagarna men de yngre satte sig glatt på golvet 

eller stod upp runt om i lokalen när vi lyssnade på 

Margareta. Några av deltagarna kom ända från 

Landskrona och Söderköping för att vara med på 

arrangemanget. 

     Kvällen blev mycket lyckad och de ca 45 personer 

som kom dit fick en gedigen genomgång av Ormsös 

historia och personer som har gjort stora avtryck i öns 

historia samt om livet på ön fram till andra världskriget. 

Margareta visade bilder och berättade samt hade med 

sig ett antal böcker och broschyrer som såldes och 

delades ut bland deltagarna. Det var många glada och 

nöjda personer som gick därifrån med nya kunskaper, 

nya bekantskaper och – hoppas vi - en nyfikenhet på 

mer information. Vi sålde öl, vin, läsk och smörgåsar 

och minglade med varandra. Många upptäckte nya 

släktingar och grannar bland de närvarande. Vi skrev 

våra namn på en karta över ön vid respektive hemby för 

att få en överblick över varifrån vi härstammar.  

     En medföljande sambo förundrades över all fakta 

som Margareta kunde förmedla om människorna och 

livet på ön. Inte visste han så mycket om sina förfäder 

från Motala! Aktivitetsgruppen jobbar nu vidare på att 

arrangera ytterligare pubkvällar med bl. a. 

släktforskning och filmvisning som tema.  

Framtidsmötet  
 

Av Ingrid Reinli 

Efterlysning. Förby. (Till nästa nummer återkommer 

denna efterlysning lite mer utförligt) 

Fotografier från Förby sökes över tiden före 1991- 

helst från tiden före utflyttningen 1944. Det finns en idé 

om att göra en presentationstavla över byn med foton 

från den gamla tiden över livet i byn, liknande den som 

finns i Borrby. Kanske kan en karta över gårdarnas 

läge vara med. Kontakt:  Birgitta Dominius 

(dotterdotter till Anders och Maria Förberg, 

Simasgården, Förby.) Långängsvägen 74 

125 56 Älvsjö, 08-883944 - 073-9542854 

birgitta.dominius@glocalnet.net 

Boka in nästa ”Ormsömöte för nybörjare” på temat 

släktforskning. Onsdag 6 februari 2013 kl 18.00 

SOV:s lokaler på Roslagsgatan 57. Med Bo Nyman som 

ciceron får vi en introduktion till arkiven och hur vi kan 

hitta släktinformation från Ormsö. Varm korv och dricka 

kommer att finnas till självkostnadspris. 

För frågor och anmälan till mötet kontakta 

ingrid@reinli.se 
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Vårt  fotavtryck  på Ormsö  

                       är hembygdsgården 

Av Ingvar Wahlberg 
 

Nu är det klart utvändigt. 

     Denna höst har vi haft ett mycket osäkert väder.  

När jag var på Ormsö senast, sista veckan i oktober, så 

trodde jag att vintern var där. Plötsligt hade vi nästan tio 

cm snö ! Och vinterväglag när vi åkte hem.  

Turligt nog hade vi en liten arbetsinsats på Stallet precis 

dagen innan och vi kunde utföra det vi hade tänkt oss. 

Det som du ser på bilden till höger var det som 

monterades. Nej det är inte en fågelholk. Det är ett 

försök med en solcellsstyrd friskluftsventil. Tanken är att 

den skall transportera in friskluft så snart som vi har 

tillräckligt soliga dagar. I slutet av februari bör den kunna 

snurra så att vi får en bra luftcirkulation i byggnaden. 

Frånluften går ut genom den ventilationsskorsten som 

finns på taket. Uttorkningen av timmerstommen närmar 

sig de önskade värdena och på talkot i vår bör vi kunna 

slutföra invändig behandling av stockarna. 

     Vi har fått in tre anbud under sensommaren och är 

redo att slutförhandla om arbetet. Vi har även lämnat in 

ansökningar om bidrag till detta arbete men i dagens 

läge ännu inte fått något svar. Beslut brukar tas i slutet 

av året. Vi hoppas på att få positiva sådana.  

Så snart vi har fått in tillräckligt med pengar kommer vi 

att sätta igång. 

     Vi tackar för de bidrag som vi har fått tidigare men 

hoppas givetvis fortfarande på fler generösa bidrag från 

medlemmarna så att vi kan slutföra arbetet. Det vore 

mycket roligt för då har vi åstadkommit något mycket 

speciellt – vi har satt ett riktigt stort fotavtryck. 

Möjligheten att köpa en eller flera stockar finns 

fortfarande kvar en kort tid. 

     Försitt inte din möjlighet att visa att du känner för och 

är stolt över ditt ursprung. 

Vid nästa års talko skall alla skyltar vara klara för 

montering. 

 

Stockköp sker genom att sätta in 2000 SEK per 

stock på OHF:s plusgiro nr 635 13 76 -5 

PS. Glöm inte att skriva avsändare, by och gård. 

Talko  2013 
 

Av Ingvar Wahlberg 
 

Efter studium av almanackan för maj månad konstaterar  

vi att det inte är möjligt att ha talkot i anslutning till  

Kristi Himmelsfärdsdag, då den kommer redan den 9 maj. 

I samråd har vi kommit fram till att ha den vid samma 

tidpunkt som förra året, i v 21, dvs. 20 – 24  maj och att 

direkt därefter öppna Hembygdsgården.  

Genom att redan nu meddela tiden för talkot, kan de som 

önskar deltaga, redan nu planera sin tid.  
Anmälan till Ingvar Wahlberg,  Telefon. 08-895975 
e-post: ingvarwahlberg@telia.com   

Marköverlåtelse och arv 
 

Av Ingvar Wahlberg 
 

I höst har vår skara av markägare minskat och behovet 

att överföra marken till arvingarna har aktualiserats igen. 

Det är nu många år sedan vår information togs fram och 

vi behöver undersöka om den är aktuell i alla delar. 

Detta räknar vi med att kunna meddela i nästa nummer 

av Ormsöbladet (mars 2013). Bäst är om man kan 

föregripa ett akut läge och redan under livstiden göra 

marköverföringen. Enklast är då att göra det med ett 

gåvobrev. Redan nu finns ett sådant inlagt på OHF:s 

hemsida. Det är inte användbart rakt av då det är 

utformat för gåva till VKÜ. Men det är fullt möjligt att 

anpassa det för era egna personuppgifter.  

En sådan anpassning kommer även att ske för privat 

ändamål och vi kommer snarast att lägga ut den på 

hemsidan. För att skilja dem åt kommer den nya 

varianten av gåvobrevet att märkas ”privat”. 

Slutligen några ord om försäljning av mark. För 

närvarande är det lågt intresse för köp av mark i Estland 

och priserna blir därefter. Mäklarprovisionerna är höga 

och arbetet är svårt att övervaka. Har du en släkting 

som bor kvar kan det rent av vara idé att ge bort marken 

mot en mindre ersättning och den blir kvar i släktens 

ägo. Värdering av marken är knappast högre än 

taxeringsvärdet för närvarande.  

Taxeringsvärdet får du fram ur kolumnerna 4 och 5 på 

markskattesedeln (areal x priset). 

Solcellsstyrd friskluftsventil.     Foto: Ingvar Wahlberg 

Bilden till vänster anspelar inte på något sätt till 

åldern på diverse skribenter utan finns här endast 

för att det är trångt om utrymmet. Läs mer på sida 7 
Fossil.          Foto: Lena Weesar 
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     Du har också etiska aspekter på textilproduktion, 

hur tänker du här? 

- Ja, en viktig fråga för mig är hållbar utveckling eller 

hållbar produktion och det handlar om hur produktionen 

av konsumtionsvaror kan orsaka skador för hälsa och 

miljö. Är massproduktion och överkonsumtion 

oundvikligt? Och är industrin tillräckligt flexibel för att 

skapa unika lösningar inom textilproduktion och design?  

Det handlar alltså om värdena bakom industritillverkat 

kontra hantverkstillverkat. 

Industriproducerad design kan vara mer slitstarkt än 

hantverksproducerad, men någonting går förlorat, 

någonting som gör föremålet varmt, tryggt och 

eftertraktat. Känslan. Det unika.  

     Du arbetar inte bara som konstnär utan har andra 

uppdrag också? 

- Under flera år var jag chef / managing director för 

Estniska Folkkonst- och Hantverksförbundet (Eesti 

Rahavakunsti ja Käsitöö Liidu) i Tallinn. Det var så 

intensivt att mitt eget konstnärliga arbete kom i andra 

hand. Som tur var hade jag möjlighet att samtidigt vara 

mentor och handledare i olika arbetslivsutvecklings-

projekt där arbetslösa kvinnor undervisades i 

konsthantverk baserat på deras hemorters etnografi och 

legender. Det var också här mitt djupa intresse för 

traditionellt hantverk och etnografi började och jag 

upptäckte att trots att Estland är så litet, så ryms det 

förvånansvärt många kulturella olikheter i vårt land.  

Fortsättning på sida 7 

Mer om Kärrslätts Ateljé –  

Kersleti Ateljee 
 

Av Lena Weesar  
 

Stort tack till Kristiina Rajaleid för hjälp med översättning. 
 

     I förra numret av Ormsöbladet berättade vi om 

Kärrslätts Ateljé som öppnades i somras av 

textilkonstnären Liisa Tomasberg. Vi utlovade också ett 

längre reportage i detta nummer – och här kommer en 

intervju med Liisa: 

     Liisa, du är textilkonstnär och designer. Berätta 

lite mer om din bakgrund. 

- Jag är född och uppvuxen i Tallinn. Efter min examen 

från Konstakademin sysslade jag i flera år med 

inredningstextil tillsammans med en kollega. Vi hade en 

studio i centrala Tallinn och arbetade med filtat, eller 

tovat, material till inredningar. Tillsammans med Liisa 

Kallam och Liina Veskimägi  har jag också skrivit boken 

Återupptäck tovning (Taasleitud vilt), det första större 

verket på estniska om tovning som vi snart hoppas 

kommer i engelsk översättning. 

     Hur kom det sig att du har specialiserat dig på 

tovning? 

- Jag är fascinerad av ullen och det filtade materialet, 

eller tovning som tekniken heter, eftersom den är en av 

de äldsta kända sätten att tillverka textil på. Tekniken har 

funnits i tusentals år. Samtidigt känns det tovade 

materialet modernt eftersom man med dagens teknologi 

kan utveckla spännande lösningar till modern 

inredningstextil. Möjligheterna är oändliga!  

Var hittar du din inspiration som konstnär? 

- Min inspiration hittar jag i den estniska 

folkloretraditionen - i mönster, ornament och från 

materialet, den estniska ullen. Min senaste större 

kollektion t ex är inspirerad av ikondukar jag såg i 

Setomaa i sydöstra Estland. Tekniken att filta, eller tova, 

är också tacksam att arbeta i som konstnär, man kan 

leda processen från början till slut och utnyttja 

ullmaterialets möjligheter både i teknik och design.  

Jag har lekt med tanken att själv börja med fårskötsel för 

att utveckla materialet, förädla ullen. Men eftersom det 

finns en sådan fin fårstam här på Ormsö är inte det 

aktuellt. Just nu känns det viktigare att utveckla goda 

relationer med fårägarna här på ön så att jag kan 

upprätthålla mitt arbetes unika kvalitet. 

Bok ”Upptäck tovning”.  

               Bild från hemsida. 

Liisa Tomasberg med Berta.   

               Foto: Lena Weesar 

Träslevar under arbete, Andres Koit. 

          Foto: Liisa Tomasberg 

Workshop i Kärrslätts Ateljé sommaren 2012  

                                Foto: Liisa Tomasberg 
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VKÜ:s  årsavgift för 2012-2013  50 SEK/5 EUR Arbetsår 1 april – 31 mars 

 

Inbetalning kan ske till VKÜ , i Estland : Swedbank  nr 2210 1811 9377 

och i Sverige till OHF:s plusgiro  635 13 76-6 

Seglatser med Hoppet sommaren 2012. (Information) 

Träbåtsföreningen Vikan kommer att under vintern slutföra arbeten på galeasen Hoppet. Under sommaren 

kommer föreningen att ordna guidade 6-dagars seglatser i Aibolands skärgård.  Nargö – Odensholm – Ormsö – 

Nuckö – Hapsal - Rågöarna med start och slut i Tallinn. En större annons kommer i nästa nummer. 

Reserabatter i korthet för 2013 
 

Tallink Silja AB förlänger vårt avtal om rabatter för 2013. Kod 4799, Telefon 08-226660 . 

långtidsparkering finns vid Ropsten för 50 kronor per dygn. Alltså 100 kronor vid parkering för en kryssning. 

76-ans buss går mellan Siljaterminalen och Ropstensparkeringen 

 

DFDS, tidigare BSL, behåller gällande priser och rabatter även för 2013 . Kod. SEFÖR. 

     Höstmörkret har nu överlämnats åt Kung Bore som tog tillfället i akt, att tala om för oss vem som kommer att 

bestämma över kommande månaders väder. Förmodligen har också kyla och snö anlänt till Ormsö och lagt sitt 

täcke över hembygdsgården.  

     Besiktning av gården har ägt rum under senhösten. Ingvar Wahlberg och Rolf Gillwik har kontrollerat fuktkvot 

och monterat en solcellsstyrd fläkt och vidare sett till att allt är i ordning inför kommande arbeten under våren. 

     Den ekonomiska situationen har under hösten innehållit full aktivitet med olika projekt för att kunna finansiera 

slutarbetena I stallet. När VKÜ har sin ekonomiska status klar, budgeteras för kommande arbeten. Eftersom det 

till största delen handlar om bidrag, måste planeringen göras med hänsyn till de utfall som kan bli resultatet av 

ansökningarna. Diskussioner med sakkunniga i Estland visar att våra önskemål inte kan komma i fråga för den 

verksamhet vi bedriver. Vi har även ansökt hos Svenska stiftelser, men i skrivande stund inte fått något svar om 

dessa fallit i god jord. Förhoppningsvis kommer något besked från vår ansökan hos Kungafonden i denna månad 

och om den leder till ett positivt svar kommer vi att omgående börja med att planera för vad som kan utföras 

enligt vår framtidsplan. Kontinuerliga telefonsamtal i ovanstående gör att vi står beredda att omgående starta 

upp verksamheten. 

     Övrig planering som inte är direkt pengaberoende av den arten löper vidare som vanligt. Exempelvis: talkot, 

värdinnefrågan och annat som har med öppethållandet att göra. 

     Kulturgruppen arbetar med olika idéer inför sommarens utställning som skall presenteras.  

Allt tar sin tid och löses inte över en natt, men vi vet vad som måste åtgärdas för bästa möjliga utfall och resultat. 

Därför är det glädjande att alla som arbetar för hembygdsgården på olika sätt finns till hands och utan era 

insatser skulle ändå inget kunna utföras även om pengar finns, så ett stort tack för alla goda krafter, ingen 

nämnd och ingen glömd. 

Styrelsen vill nu önska alla medlemmar en riktigt fridsam och fin Jul tillsammans med familjemedlemmar och 

vänner. 

 

Lennart Eriksson  

Ordförande    

Resetips 
 

En sak som lätt glöms bort är EU sjukförsäkringskort som fås hos Försäkringskassan. Det är bara att ringa 

och beställa eller om man så vill ta det via sin dator.  
 

”Vi som har haft glädje av det kan inte nog påpeka detta. Om det händer någon olycka el dyl. kan det bli väldigt 

dyrt utan det,” säger vår tipsare. 
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Hur kom det sig att du valde att komma till Ormsö? 

- Jag hade länge letat efter en plats utanför Tallinn för 

mig och min familj. Av en lycklig slump hittade jag 

bönhuset i Kärrslätt. Byggnaden hade delvis stått tom i 

flera år eftersom den egentligen är mer av en offentlig 

lokal än en familjebostad med den stora samlingssalen 

på undervåningen. Jag och min man Andres Koit, som 

är träkonsthantverkare, tyckte om tanken att ha en stor 

sal med både textil- och träateljé där man samtidigt 

kan erbjuda workshops och kulturevenemang. Och i 

somras skapade vi Kärrslätts Ateljé. Ännu har vi inte 

kunnat göra den vinterbonad så en del av vårt liv är 

tyvärr fortfarande bundet till Tallinn. Men vi planerar att 

ha utåtriktade aktiviteter här från tidig vår till sen höst.  

Utställningen i somras innehöll keramik av Leena 

Kuutma och texila verk av mig, vi arrangerade 

konserter, seminarier och workshops. Till nästa 

sommar har vi fler idéer till hur vi kan göra ateljén mer 

attraktiv och intressant för Ormsös sommarbesökare 

och gäster. Vi erbjuder kurser i tovning, textiltryck och 

keramisk mosaik. Man kan också få individuell 

handledning mot extra ersättning.  

Fortsättning från sida 5 

     Redan nu kan man beställa vackra hushållsföremål 

av trä - kärl, slevar, skedar, skålar och annat. Vi 

erbjuder också textilier och accessoarer av ull från 

Ormsö och i framtiden vill vi tillverka kopior av 

traditionella föremål från Ormsö. 

- Den största utmaningen är att hålla hushållet igång 

året runt och hitta sysslor till vintern. Hoppas att vi är 

framgångsrika och att vi om fem år kan bo i bönhuset 

som vi redan älskar! 

Kontakta Liisa Tomasberg   

E-post: ltomasberg@yahoo.com 

Mobil +372 50 41 943 

Hemsida: kersletiateljee.wordpress.com,   

där mer information kommer att komma på svenska 

Hyvelbänk -  Arbetsbänk för trä ! 

Har ni en hyvelbänk som ni inte använder? 

Kärrslätts Ateljé tar gärna hand om den och ger den nytt 

liv. Kontakta Liisa. 

Handgjorda träslevar  

av Andres Koit. 

                       

Foto: Liisa Tomasberg 

Sjalar Ormsö av  

Liisa Tomasberg.  

 

Foto: Liisa Tomasberg 

 

(Den högra är ljusblå, 

vilket inte framgår i en  

bild med gråskala i 

bladet.) Reds. anm. 

Hur ser du framtiden för Kärrslätts Ateljé? 

-Vi vill bo och arbeta på Ormsö året runt. Ateljén skulle 

kunna fungera som gästateljé för konstnärer och 

konsthantverkare, vi kan ta emot praktikanter från 

hantverksskolor och den stora salen passar bra som 

möteslokal. Under vintern då livet på ön är lugnare får vi 

också arbetsro för egen produktion och beställningsverk. 

Under sommaren öppnar vi för utställningar, konst och 

konsthantverk, det kan också vara utställningar om byn 

Kärrslätt och dess historia liksom bönhusets historia. Vi 

arrangerar olika kulturevenemang, musik t ex. Har ni idéer, ta 

kontakt med mig! Det kan också vara idéer om hur vi kan 

förbättra kommunikationen och inredningen. Har ni t ex en 

arbetsbänk för trä som står stående någonstans utan att 

användas, tar vi gärna emot den!  

     Nu när jag fått en relation till Ormsö samlar jag tankar, 

bekantar mig med öns intressanta och på många sätt tragiska 

historia, planerar jag en ny produktion. 

 

Ormsö – vår ö är mer än 450 miljoner 

år gammal 
 

Av Lena Weesar 

 

     En sommar fick jag för mig att jag skulle utforska den 

gamla bastugrunden på min tomt Stor-Jonasa i Kärrslätt. 

Sven Svärd, som varit på besök hos mig otaliga gånger, 

hade berättat hur gårdsplanen sett ut då, när han som 

barn bott här, och att en av de med gräs täckta 

stenhögarna bl. a. dolde det som var kvar av bastun. 

Nyfiken på vad som kunde finnas här började jag ett 

mödosamt arbete med att gräva ut den. Sten efter sten 

grävde jag fram. Det var platta kalkstenar, en och annan 

av granit och runda, svarta stenar som jag tror använts 

som ”värmestenar”. Jag grävde och plockade, kände mig 

som något av en arkeolog. Slängde stenarna i en hög … 

och så helt plötsligt delade sig en stor kalksten. Den 

öppnade sig och en fossil visade sig, närmare 1 dm i 

diameter. Häpen över dess storlek och över hur 

välbevarad och vacker den var, kändes det som jag hittat 

en skatt! Jag tog med den hem till Stockholm, ringde till 

Naturhistoriska Riksmuséet och frågade om jag kunde 

komma och visa den. Jag var välkommen och det här 

berättade där forskarna för mig: 

     Fossilen är en Nautilus, på svenska kallas den 

Pärlbåt, och det är en bläckfisk utan bläck, en 

Cephalopod, huvudfoting, med skal. Idag lever den i Stilla 

Oceanen. Fossilen, som funnits i alla år i bastun på Stor-

Jonasa, är från tiden Kambrium / Ordovicium, alltså 

mellan 550 - 450 miljoner år gammal! 

Vad man också berättade för mig var att Ormsö är äldre 

än Gotland och att Ormsö vid den här tiden inte låg där 

ön ligger idag. Då, för 450 miljoner år sedan, låg det som 

idag är Ormsö i motsvarande norra Atlanten. Under 

årmiljonernas lopp har det skett förflyttningar av 

landmassorna och ön fick så småningom sin plats i 

Östersjön. Så gammal är alltså Ormsö - minst 450 

miljoner år gammal. Tanken svindlar …  

Är inte Ormsö en särdeles märkvärdig liten ö?  

Och är det inte märkvärdigt vad en sten kan berätta! 

Titta igen på bilden på sida 4, och på en bild till på sista 

sidan, och förundras, uppmanar redaktören. 
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Sviby (Fortsättning från föregående nummer) 
 

Av Bo Nyman 
 

Sviby under 1800-talet 

     Efter utvandringen av svenskar från Röicks by på 

Dagö till Ukraina år 1781 fanns det ett nittiotal svenskar 

kvar i byn men också ca 350 svenskar i den andra 

svenskbyn Kertel. De senare blev år 1810 uppsagda av 

baronen von Ungern-Sternberg. Av dessa kom ungefär 

170 personer från 21 byar att bo på Ormsö år 1816. Till 

Sviby kom det familjer från sex gårdar och de uppgick till 

ca 60 personer, ungefär lika många män som kvinnor.  

     Följande gårdar och familjer i Sviby berördes av 

inflyttningen av Dagösvenskar 

(Släktnamnen tillkom först 1834/-38). 
 

Norjasa Wikström 

Lill-Graisa Sandell 

Pearsa Flinkman 

Klåsmasa Kornblom 

Läurasa Rönnkvist 

Galgårdsa Lundkvist 
 

     Av dessa gårdar stod Lill-Graisa och Pearsa öde 

redan 1795, vilket framgick i förra numret av 

Ormsöbladet, medan Galgårdsa var en nytillkommen 

gård. Även de övriga tre gårdarna stod förmodligen 

tomma vid inflyttningstillfället.  

     Tillskottet av Dagösvenskarna var säkert välkommet, 

inga gårdar stod längre övergivna och befolkningen kom 

därmed åter upp i minst den nivå som gällde enligt 1782 

års själarevision. Visserligen ingick endast männen i 

själarevisionen år 1811 vilket gör det svårare att 

uppskatta befolkningens storlek men eftersom de ökat 

med 38 till 132 personer bör ökningen för kvinnorna ha 

varit ungefär lika stor. Det skulle medföra en total 

befolkning på ca 270 personer.  

     Dessutom hade förutom Galgårdsa ytterligare två 

gårdar tillkommit sedan 1795 nämligen Kubjas Jacob och 

Vävarsa (tidigare Massas Johannes).  

     En ny själarevision genomfördes redan fem år 

senare, då också kvinnorna togs med. Ytterligare en 

gård tillkom 1816, nämligen Nygårdsa och dessutom ett 

lösmansställe. Sedan dess har inga nya gårdar tillkommit 

och 1943 fanns det 33 bondgårdar i Sviby. Nu bodde det 

åter över 8 (8,1) personer på varje gård och man kan 

jämföra befolkningens storlek med den år 1782. De 

största gårdarna i antalet personer var Norjasa och 

Klåsmasa, dvs. familjer som invandrat från Dagö.  

På Norjasa uppgick de till 14 personer och på Klåsmasa 

till 13 personer. I båda fallen var det dock två bröder med 

hustru och barn som medförde det stora antalet boende 

på de båda gårdarna. 

     Det hade uppkommit ett stort kvinnoöverskott i byn – 

154 kvinnor jämfört med 118 män - delvis beroende på 

att många av männen tagits ut till rekrytutbildning eller 

”rymt” till Sverige just för att undvika att bli uttagna.    

Tjänstgöringen var minst 25 år och i de flesta fall 

återkom de aldrig. Det var inte bara 18-20 åringar som 

tvångsrekryterades. Av de tolv rekryter som togs ut för 

tjänstgöring i den ryska armén under åren 1811-1814 var 

tre 29 år eller äldre och de hade alla hustru och barn. 

Hustrun betraktades som änka och tilläts därför också 

gifta om sig.  

     Sex män rymde dessutom till Sverige under 

perioden. Däremot skedde inte längre  någon utflyttning 

till Reval eller till andra delar av Estland. Detta skulle 

kunna tyda på bättre levnadsvillkor på Ormsö – inte 

minst för flickorna – jämfört med 1700-talets sista 

årtionden.     

     Nästa själarevision ägde rum 1834. Den ligger 

också till grund för bildandet av familjenamn som alltså 

genomfördes 1838 med år 1834 som bas. Från år 1839 

gäller också namnreformen vid förandet av 

kyrkböckerna. Befolkningen ökade obetydligt, från 271 

till 285 personer. Ökningen gällde uteslutande männen 

trots att fem män uttagits till rekryttjänstgöring och sex 

rymt till Stockholm. Det genomsnittliga hushållet var 

oförändrat stort och  Norjasa med släkten Wikström var 

fortfarande den befolkningsmässigt största gården med 

17 boende personer. Ett lösmansställe var obebott men 

fyra andra hade tillkommit. 

     Mellan åren 1844 och 1847 kom ett stort antal ester 

till Ormsö och flertalet av dessa kom till Sviby. Dit kom 

18 släkter till 11 gårdar och de utgjorde sammanlagt 70 

personer. De hade alla varit bosatta söder om Hapsal 

eller på Dagö. Nedan följer en förteckning över dessa 

släkter med angivande av tidigare bostadsort. I 

själarevisionerna från denna tid angavs alltid det tyska 

namnet. Orternas tyska namn var Röthel för Ridala, 

Goldenbeck för Kullamaa samt  St. Martens för Martna 

och godsens namn Linden för Ungru, Weissenfeld för 

Kiltsi, Karmelhof för Asuküla samt Pargentahl för Tolli. 

Sorteringen är gjord efter gårdsnamn. 

Gård Namn Ort Gods 

Klåsmasa Paalwelt Ridala Ungru  

Lill Greis Rannus Ridala Ungru  

Läurasa Riim Ridala Ungru 

Martesa Moll Ridala Kiltsi  

Nilsa Lebbin Ridala Pastoratet 

Nilsa Valk Ridala Ungru  

Olmat Hans Karm Ridala Asuküla 

Olmat Hans Kästner Kullamaa Tolli  

Olmat Hans Treivolt Ridala Kiltsi 

Pears Anders Remmel Ridala Ungru  

Pearsa Jäämees Martna  ? 

Pearsa Leppik Ridala Ungru  

Pädasa Mellnitz Ridala Kiideva 

Tinesa Kasso Ridala Ungru  

Tinesa Peutel Dagö Emmaste 

Tomasa Arro Dagö Partsi 

Tomasa Kivaremees Dagö Putkaste 

Tomasa Tamba Ridala Ungru  

Ester som flyttat till Sviby 1844 - 1847 
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     Man kan endast spekulera i varför denna kraftiga 

inflyttning av ester under några få år på 1840-talet över 

huvud taget ägde rum. Det är känt att godsägaren 

Arend von Stackelberg inte alls kom överens med 

bönderna på ön och han sade också upp alla öns 

invånare med sex månaders varsel vilket gjorde att 

guvernementsregeringen  beslöt att frånta honom den 

fria dispositionsrätten till sina gods. Han stannade dock 

kvar på ön och dog där år 1846. Det är säkert inte heller 

någon tillfällighet att två av de inflyttade släkterna kom 

från godsen Tolli i Kullamaa och Putkaste på Dagö vilka 

vid den tiden tillhörde släkten Stackelberg. Det är 

tänkbart att godsherren på Magnushov trodde sig 

kunna tygla esterna bättre än vad han kunde göra med 

svenskarna.  

 
     De flesta av de elva gårdarna var också helt 

tömda på svenska invånare år 1850 medan där hade 

bott 97 svenskar sexton år tidigare. Av dessa hade 

39 personer dött under perioden, fem hade rymt till 

Sverige och tretton män hade tagits ut som rekryter. 

Större delen av dessa hade försvunnit redan innan 

inflyttningen av ester. För de som flyttat vet man inte 

heller om de gjort det före eller i samband med att de 

estniska familjerna kom till gården men flyttningarna 

skedde helt och hållet inom Ormsö.  

     I och med esternas inflyttning försvann följande 

släkter helt från byn: Fagerros, Flinkman, 

Grönstrand, Holmén, Kornblom, Laurén, Petander, 

Rosendal, Sandell, Sten, Sträng samt Söderlund. 

Många av dessa släkter dog också ut på Ormsö. 

 

     Enligt den sista själarevisionen år 1858 hade 

befolkningen i Sviby ökat med ytterligare 20 personer 

och uppgick till 306 personer. Den estniska 

befolkningen stod för hela ökningen och utgjorde nu 

30 procent av befolkningen. Liksom 1850 var Hanasa 

och Vävarsa störst med 17 respektive 16 personer 

medan Gräsa (Bäck) bestod av 15 personer. Gården 

Martesa utgjordes nu av endast en estnisk 

befolkning.  

     Trots att således 70 ester kom att bo i Sviby var 

befolkningen oförändrat stor med totalt 286 personer. 

Det medförde i sin tur att andelen ester gick från 0 till 

25%. De största gårdarna, befolkningsmässigt var 

Hanasa (Appelblom) med 18 personer, Vävarsa 

(Stenholm) med 16 personer och Simas Jonasa 

(Murman) med 14 personer. Martesa med 13 

personer hade både  en svensk och estnisk 

befolkning (Rosendal och Moll). De estniska 

hushållen var i allmänhet mindre än de svenska. 

     Under åren 1852-1855 hade ytterligare åtta 

svenskar uttagits till rekryttjänstgöring. Samtliga var 

mellan 20 och 27 år och har förmodligen satts in i 

Krimkriget  som varade 1853-1856.  Dessutom 

rymde en person år 1855. Han var då endast 18 år 

gammal och ville förmodligen undvika att bli inkallad 

några år senare. Även en est i Sviby blev mobiliserad 

1854.  

     Sammanlagt under perioden  1803 – 1855 hade 

45 män uttagits till rekryttjänstgöring och 19 hade 

rymt till Sverige. Endast fem av gårdarna i Sviby 

saknade någon som antingen uttagits till 

rekryttjänstgöring eller rymt från gården.  

Årtal i Svibys historia under 1800-talet: 
 

År 1825 inträffade en stor brand då nästan hela byn 

brann ned. 
 

År 1877 inrättades en skola i Sviby. Dessförinnan hade 

byborna inte velat skicka barnen till skolan enligt 

missionären Österblom. År 1888 flyttades eleverna till 

skolan i Hullo. 
 

År 1899 (14 september) inträffar en stor 

drunkningsolycka då sex personer omkom varav tre 

bodde i Sviby och ytterligare en person var född i Sviby. 

Dessa var Anders Lundkvist, Stoasa; Johan Stenholm, 

Vävarsa; Tomas Nyman, Marsa (min farfarsfar) samt 

Gertrud Fagerros boende i Kärrslätt, Gräsa men född på 

Jåbes Masa i Sviby.  

Sviby 1900-1944     

     Byn drabbades indirekt av det första världskriget genom 

att minst sju unga män från Sviby mobiliserades och 

konstaterades saknade eller stupade åren 1914-1918. De 

var alla i åldrarna 19-26 år.    

     År 1934 genomfördes en allmän folkräkning. Enligt denna 

hade antalet ester minskat medan svenskarna ökat i storlek 

Totalt bodde 352 personer i byn och 19 procent av dem var 

ester. Byarna Borrby och Kärrslätt hade en större svensk 

befolkning än Sviby men Sviby hade den största 

totalbefolkningen. Det finns inga säkra uppgifter på hur 

många av Svibyborna som flyttade från Ormsö under senare 

delen av 1930-talet. Många kom också tillbaka efter en tid. 

År 1943, innan den stora omflyttningen till Sverige fanns det 

225 svenskar bosatta i Sviby, vilka senare skulle komma till 

Sverige. 
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 Under krigsåren (1940-1944) drabbades Sviby hårt av 

händelser som hade direkt med de ryska och tyska 

ockupationerna av Ormsö att göra. Sammanlagt minst 33 

personer omkom genom mobilisering, deportering, 

arkebusering och drunkning, d v s 10 procent av 

befolkningen och de flesta var män. 
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Årtal i Svibys historia 1900-1944: 

År 1932 (13 juni) inträffade en stor eldsvåda som ödelade 

en stor del av byn. Tre veckor senare besökte den 

dåvarande svenske kronprinsen Gustaf Adolf byn. 

År 1933 invigdes den nya hamnen. 

År 1943 (i november) förliste en båt utanför Estlands kust 

med tolv flyktingar från Sviby. 
 

Sviby under senare tid 

År 1996 (Olofsdagen) invigdes vid Sviby berge en 

minnessten över de Ormsöbor som lämnade Ormsö  

1943-1944 

År 2005 (Olofsdagen) invigdes Ormsö hembygdsgård i 

Pearsgården 

År 2012 (7 maj) invigdes i Stallet en utställning om 

branden i Sviby år 1932 och på sommaren (28 juli) 

genomfördes en byvandring. 

Magnushov och släkten Stackelberg 
 

Av Bo Nyman 
 

     År 1990 fick de som hade anknytning till Ormsö 

möjlighet att besöka ön med fartyget Baltic Star. Med 

på resan var en släkting till Stackelberg och bosatt i 

Tyskland, nämligen Friherre Wolfhart von Stackelberg. 

Hans farfars far, som föddes på Ormsö, var bror till den 

siste baronen på Ormsö, Otto von Stackelberg. 

Wolfhart von Stackelberg hade skrivit en bok om de 

tidigare ägarna till godset Magnushov på Ormsö. Boken 

delade han frikostigt ut under resan och den finns också 

till utlåning i vårt bibliotek, men enbart på tyska.  

     Under tiden arbetade han på en revidering av sin 

egen bok där bl. a. den Stackelbergska släkten skulle 

komma att behandlas något mera utförligt än tidigare. 

Boken har nu kommit ut och skiljer sig obetydligt från 

den svenska översättningen. Det finns dock ett viktigt 

tillägg. Som framgår av bilden nedan har det i kyrkan 

funnits ett vapenepitaf som förstördes någon gång efter 

1945. Vi har detta foto i vårt bildarkiv, där texten under 

minnestavlan säger att Carl Wilhelm von Stackelberg - 

den förste baronen Stackelberg som bodde på Ormsö - 

är begravd i kyrkan. Enligt efterlämnade dokument var 

detta också hans sista önskan. Vid den tiden var det ju 

fortfarande tillåtet med gravsättning i kyrkan. 

     År 2007, i  den då nybildade kulturgruppen inom 

OHF, fick jag  en förfrågan om att översätta skriften till 

svenska för att  sedan ges ut till försäljning i bokform. 

Efter en viss tvekan åtog jag mig uppdraget. Vi 

kontaktade Wolfhart von Stackelberg  och meddelade 

honom att vi hade för avsikt att översätta skriften till 

svenska. Samtidigt frågade vi om det fanns någonting i 

boken han ville ändra på eller  komplettera med. Vi bad 

också om tillgång till bra kopior av de avbildningar av 

tavlorna som fanns i boken. Ett samarbete inleddes 

som så småningom resulterade i nedanstående bok (se 

omslaget på boken nedan).   

  

Den fullständiga texten under minnestavlan lyder på 

svenska ”Här vilar Landsrådet Baronen Carl Wilhelm 

von Stackelberg. Han fick Ormsö i arv efter den 

grevliga släkten Köningsmarck år 1747. Föddes på 

Thomel på Ösel år 1695 och dog på Ormsö den 31 

januari 1750”.  

Det är till och med möjligt att han fortfarande ligger 

begravd under altarrummets golv eftersom det inte 

öppnades vid renoveringen 1990. 

Boken finns för utlåning i vårt bibliotek samt till 

försäljning på det tyska förlaget Anton H. Konrad 

Verlag,  www.konrad-verlag.de för Euro 19.90 

http://www.konrad-verlag.de/
http://www.konrad-verlag.de/
http://www.konrad-verlag.de/
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Ormsö servicecentrum invigt 
 

Av Linnéa Gillwik 
 

     Det gamla Österblom-huset som länge stått i förfall mitt 

i Hullo har nu totalrenoverats och tagits i bruk som 

kommunens servicecentrum, ”külakeskus”. Projektet har 

kostat totalt 520 000€, varav 320 000 € utgör bidrag från 

statens kommunprogram. Resten, 200 000 €, har Ormsö 

kommun lånat i bank. Byggare är OÜ Rälby Ehitus. 

Invigningen skedde den första november klockan 15. 

Många ormsöbor hade mött upp och därtill besökare från 

fastlandet. Media var också där: Estlands TV, Lääne Elu 

och Ormsöbladet (Rolf och jag).  

     Alla var sålunda nöjda och glada. Vi också, för vi tycker 

att renoveringen utförts på ett bra och pietetsfullt sätt. På 

nedervåningen var de gamla stockväggarna bevarade och 

framtagna invändigt. Husets ursprungliga karaktär har 

bevarats samtidigt som det blivit modernt och funktionellt. 

     Vi fick smörgåstårta och annat gott, som t ex en 

intressant svampstuvning från Rälby. Därtill bjöds ett 

dessertvin gjort på rosenkvitten, Vormsi Päike (=Ormsö 

Sol). Enligt otillförlitliga källor skall det vara från Borrby. 

     Sedan blev det husesyn: På nedervåningen huserar 

Ormsö Hantverksförening. Där finns vävstolar och annan 

utrustning för undervisning i traditionellt hantverk. 

På nedervåningens norra gavel är en handikappanpassad 

entré till läkarmottagningen. Där skall finnas läkare och två 

sjuksköterskor. Också skolpsykologen skall ha sin 

mottagning här. Där finns också en ”operationssal” fann vi 

med en rysning.  Men hamnar man där blir man nog 

vårdad på bästa sätt efter omständigheterna, bl. a. finns 

direktuppkoppling live via nätet till specialistläkare på 

fastlandet. 
     Vi fick lyssna till sång av små barn och tal av stora 

män. Landshövdingen var här för tredje gången och han 

fann att Ormsö varje gång visade nya sidor. Han berömde 

ormsöborna som visat att det även utanför Tallinn finns 

vilja och förmåga till egen lokal utveckling.  

     Den tidigare kommundirektören Ene Sarapuu fick en 

tavla av Urmas Pau som tack för att hon tagit initiativet till 

renoveringen av huset. 

     Byggfirman från Rälby  prisades av Urmas Pau för att 

de utfört ett utmärkt arbete och att den givna tidsplanen 

hade hållits. Något sådant har aldrig förr hänt vid 

kommunala byggen på ön – kanske inte vid andra byggen 

heller. 

     Byggmästaren Ove Koskas överlämnade en målning 

med båtmotiv som tack till kommunen för att de fått 

förtroendet att utföra arbetet.  

 

Bandet utanför 

porten klipptes av 

tre herrar: 

landshövdingen 

Innrar Mäesalu, 

byggmästaren Ove 

Koska, direktör i OÜ 

Rälby Ehitus och 

tillika medlem av 

kommunfullmäktige 

samt 

kommundirektören 

Urmas Pau. 

Foton: Rolf Gillwik, 

beskurna av redaktionen. 

Landshövding Innrar 

Mäesalu överräckte 

en mycket vacker 

orkidéuppsättning som 

gåva till kommunen. 

 

     På övervåningen finns tandläkarmottagning, dock 

ingen tandläkare ännu. Där finns vidare en bostad avsedd 

att locka läkaren att stadigvarande bosätta sig på ön. 

Efter att ha minglat och pratat med ormsöborna gick vi 

mätta och glada ut i den blå höstskymningen till den 

vackert stenlagda parkeringsplatsen vid husets södra 

gavel. På andra sidan vägen kunde vi sedan beundra 

solpanelerna som monterats på skolans omlagda tak mot 

söder. Smart! 
 

     Vi gratulerar Ormsö kommun och oss alla till detta 

vackra och välplanerade servicecentrum och hoppas 

att det kommer att fungera väl för sitt ändamål. 
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Försäljning av avverkningsrätter  
 

Av Bengt Brunberg 

 

     Västra Kustens Skogsägare samarbetar med den 

estniska skogsägareföreningen Läänemaa Metsaühistu 

(LM). I detta samarbete ingår bl a att arrangera så att 

medlemmarna får möjlighet att sälja avverkningsrätter på 

sina fastigheter utan att problem uppstår med betalning, 

skogslagstiftning etc. 
 

Auktion av avverkningsauktion genomförd på Ormsö  

     Efter vårens misslyckade försök att auktionera ut 

avverkningsrätter på Ormsö gjorde LM i samarbete med 

statsskogsbruket (RMK) ett nytt försök under oktober. 

Denna gång organiserades inte auktionen på plats på 

Ormsö, utan annonserades ut med alla skogliga uppgifter 

via skogsägarrörelsens hemsida. Det var två företag som 

skriftligt bjöd på avverkningsrätterna, totalt ca 6 500 m3 

varav drygt 900 m3 på statens mark. Det högsta budet 

har accepterats av LM och RMK. 

     De 11 skogsägarna på Ormsö som hade anmält 

intresse och hade aktuell skogsbruksplan får tre månader 

på sig att bestämma sig för försäljning när 

kontraktsförslaget kommit. Köparen måste nämligen 

skriva enskilda avtal med varje säljande skogsägare för 

att det ska bli någon avverkning. Betalningen sker sedan i 

förskott grundat på virkesvolymen i skogsbruksplanen 

och de mätningar som LM gjort i skogen. Från VKS 

bedömer vi att det är mycket positivt att auktionen har 

gått att genomföra med bra resultat, eftersom det medför 

extra praktiska svårigheter att ordna med transporter av 

maskiner, personal och virke till och från ön. Priset blir 

något lägre än på fastlandet på grund av dessa 

svårigheter, men är också rimligt eftersom kostnaderna är 

högre. När kontrakten signerats har köparen maximalt två 

år på sig att genomföra avverkningen. 

Försäljning av avverkningsrätter på fastlandet den 

kommande säsongen 

     Den kommande säsongens försäljning av 

avverkningsrätter i Rickul/Nuckö-området är ännu inte 

färdigplanerad. De avverkningar som kontrakterades med 

Stora Enso Eesti förra året kommer i stället, om vädret 

tillåter, att genomföras denna säsong med dem som 

köpare. Vi försöker nu också utreda om andra 

medlemmar som anmält intresse kan få direkt hjälp med 

avverkningen från LM, eftersom skogsägarrörelsen 

skaffat kapacitet för en del avverkning. Vi återkommer till 

medlemmarna med besked om detta när vi vet mer.   

Foto: Bengt Brunberg 

Medlemsträff om skogsbruksplan och skatter  
 

     Vi planerade under hösten för en träff om hur man 

läser en skogsbruksplan och hur man deklarerar för 

inkomster från virkesförsäljning. Dessvärre visade det sig 

att de tänkta föreläsarna inte hade möjlighet att 

medverka, så träffen planeras nu i stället till början av 

nästa år med andra föreläsare. LM hjälper till med 

inkomstredovisning till skattemyndigheterna i Estland vid 

försäljning av avverkningsrätter. Men man måste förstås 

också deklarera sin inkomst och redovisa skäliga avdrag, 

så det finns vissa blanketter och rutiner man måste känna 

till. Vi hoppas kunna bidra till att man inte känner 

osäkerhet kring detta.   

     Som vanligt rekommenderar vi alla skogsägare att 

skaffa en skogsbruksplan och se över vad som kan 

behöva göras i skogen. Det är faktiskt intressant och kan 

normalt bli lönsamt. Vi ses förhoppningsvis vid den 

kommande träffen om hur man tolkar sin skogsbruksplan. 

Du kontaktar oss enklast via mejl  

info@vastrakustensskogsagare.se 

På hemsidan www.vastrakustensskogsagare.se  

hittar du mer information och telefonnummer till oss. 

En lyckad folkdräktskväll den  

20 september 2012 
 

Av Monica Ahlström 
 

     Jag blev under sensommaren uppringd av vice 

ordförande i Salems hembygdsförening, Agneta Widén. 

Hon hade fått tips om mitt namn på lite kringelkrokiga 

vägar och hennes ärende var mycket intressant. Vi kom 

med lite resonemang fram till att hon förmodligen träffat 

Agnes Callenmark med rötter i Rickul, och det mötet 

hade gjort Agneta mycket intresserad av 

estlandssvenskarnas dräkter.  

     Hon berättade, att med anledning av att 

Salemsdräkten invigdes den 31 augusti för 60 år sedan, 

ville deras förening ha en folkdräktskväll med 

representanter från olika bygder – och för att vidga 

kretsen bjöds jag in. Jag fick också bjuda in andra från 

svenskbygderna. Tyvärr var Agnes själv i Estland så 

jag vände mig till Susanne Strömfelt som är ingift i en 

Runöfamilj och jag vet att hon har en Runödräkt.  

     Vi tog oss till Villa Skönvik i Rönninge som är 

Salems hembygdsförenings lokal. Det är en vacker 

gammal trävilla som ligger vid sjön Flaten. Villa Skönvik 

byggdes ca 1906 som bostad åt stationsinspektorn vid 

Rönninge station. Huset är en fin representant för 

Rönninges bebyggelse från den tiden.  

Fortsättning på sida 16 

Årsmöte med Sviby byalag 
Söndagen den 14 april 2013 kl 13.00 

Plats: SOV:s lokal 

Anmälan per telefon till: 

Algot Slät 08-711 88 42 

Birger Appelblom 08-560 301 11 

Olle Nyholm 08-97 46 55 

före den 9 april 

 Styrelsen hälsar alla välkomna! 
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Av Hans Callergård 
 

I denna serie av intervjuer, berättar här Timo och 

Marja Leskinen om sitt paradis på Ormsö. 

Texten är med varsam hand redigerad och godkänd 

av Timo. 

Möten mellan människor 

Ormsö, ett äventyr i språk och kultur 
 

     Då allt detta fick sin början, hade familjen Leskinen 

inga tidigare anknytningar till Ormsö. Att vi överhuvud 

taget hamnade på ön, var både slump och nyfikenhet.  

I november 1997 såg jag i Gula Börsen, att det i Estland 

på ön Vormsi fanns en boningsplats att köpa.  

     Det lät spännande. Jag kollade i upplagsboken och 

fick veta mer. Två byar nämndes, Hullo och Kerslet, 

nämndes som exempel. Endast några år tidigare hade 

Estland fått tillbaka friheten. Som släktingar och grannar 

till oss finnar väckte landet vid den tiden allas intresse. 

Att hitta just Ormsö betydde senare dubbel belöning: vi 

fick svenskarna på köpet. Dock innan den första resan 

visste varken Marja eller jag om detta faktum. 

     Bägge två är vi uppvuxna i helt finnspråkig omgivning. 

”Tvångssvenskan” tillägnade vi oss så klart i skolan. Men 

en viss intensivkurs till svenska kulturen fick vi sedan 

genomgå vid 20 års ålder i Södertälje, där vi vikarierade 

ett par somrar på fångvården. Vi tog det på allvar, t.o.m. 

vår boningslokal hade reella 'Svenska gardiner’ (1)  

i fönstret.  
 

På Ormsö landade vi samtidigt med Hembygdsgårdens 

födelse. Sedan den resan till Kerslet med den första 

snön besökte vi ön flera gångar under våren.  

På Olofsdagen 1998 adopterades vi av svenskarna och 

sedan dess har 29.7. varit inbokat i kalendern.  

Från barndomen har vi båda fått uppleva landsbygden. 

Marjas pappa hade smultron och äppelträd i Tusby. Jag 

lärde känna bylivet på familjens sommarställe i Polvijärvi 

uppe i Karelen. Därifrån kommer all den kunskap, som 

jag har utnyttjat i vår stuga på Håkabackan: rökbastu, 

spåntak, gärdsgårdar. Som museientusiast blev jag 

snabbt inskriven till Hembygdsföreningen och därmed 

engagerad med uppbyggandet av Pearsgården. 

     Hemma i Finland är familjen bosatt tre mil norr om 

Helsingfors. Småstaden har finskt namn Kerava, Kervo 

på svenska. Den gamla språkgränsen går bara 10 

kilometer österut. Marja är utbildad till lärare i kemi och 

matematik. Jag är teolog, en vigd präst, som dock gjort 

karriär som religion- och historielärare i skolan. Nu är vi 

pensionärer och hoppas få ännu mer tid för Ormsö.  

     Två söner har vi. Den äldre, Markus, är gift och har en 

son och dotter. Han är barnläkare. Den yngre, Hannu, är 

datorgrafiker, ritar spel alltså. Han är inte gift än. Två 

gånger har sönerna besökt oss på ön. Det verkar som 

om den inte motsvarar deras dröm som paradisö tyvärr. 

     I Ormsöbladets artikelserie ur svensk synpunkt 

intressanta individer på Ormsö, har folk berättat också 

om sina hobbyer. Vad oss beträffar är ”famojobbet” (2). 

numera Marjas favorit. Därutöver ägnar hon sig åt 

vävning och all sorts sy- och filtkonst. Mina egna 

ambitioner för traditionell byggnation har jag tidigare 

nämnt. Till detta kan här tilläggas familjens tre 50- åriga 

veteranbilar av märket Peugeot. Alla tre har varit på 

Ormsö under åren. Dock erkänner jag, att som 

timmerman och snickare är jag dubbelt så skicklig som 

mekaniker.  

     Marja påminde mig också  att nämna våra 

språkstudier. Jo, det är sant. Att skapa kontakter med 

öns lokala befolkning var från början en stor utmaning. 

Allt ordnade sig dock så fort vi började studera estniska.  

I tio år har vi nu tagit kurser hemma i Kervo och som 

tillägg två sommarkurser på Ormsö. Svenskan eller 

estniskan, i dagens läge gör det ingen större skillnad.  

Nu vågar också grannar knacka på. Toppen var i julas, 

då jag blev bjuden att spela rollen som tomte i en 

grannfamilj. Efteråt skojade man, att det kändes så äkta 

då t.o.m. tomten hade lärt sig tala estniska med finsk 

accent. . 

Leskinens paradis på Ormsö. Privat familjebild.  

Huset har tidigare tillhört familjen Vaksam. 

1) ’Svenska gardiner' (rootsi gardinad) betyder fängelsefönstret med galler. I Finland används uttrycket i samma mening.  

 Själv har jag tänkt, att benämningen kommer från Stormaktens tid i Estland. Dåtidens fältherrar i storgårdar (mõisad) hade i 

allmänhet galler för fönstren i nedre våningen.  

2) Famo används allmänt i finlandssvenskan i stället för högtidlig 'farmor'. Ordet 'famojobb' har jag själv hittat i estniskan.  

Redaktören frågade författaren om betydelsen och fick 

nedanstående uttömmande förklaring.  

Privat familjebild, Olofsdagen 2006 
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En resa till Ormsö 
 

Av Kerstin Hammarin 
 

     Den 7 – 18 juni 1933 företog elever från Engelbrekts 

folkskola i Stockholm en skolresa till Estland. De hade 

just avslutat sitt sjunde läsår. Resan hade de planerat 

länge. Deras lärare var Ingeborg Andersson. Hon var 

gift med Kaleb Andersson, som var den förste rektorn 

för Birkas folkhögskola på Nuckö. Efter fyra år på 

Birkas blev han överlärare för folkskolorna i Stockholms 

innerstad. Eleverna skrev uppsatser om resan, vilka 

samlades i en bok kallad ”Våra drömmars Estland”. 

Boken hektograferades i 36 exemplar, varav nummer 7 

blev en gåva till mina föräldrar Karl och Märta Nilsson-

Hammarin och som nu genom arv är i min ägo. 
 

     Den första byggnad vi 

sågo  häruppe i hjärtat av 

denna ö, där så gott som alla 

de två tusen innevånarna äro 

svenskar, var en rysk kyrka, 

vars lökprydda torn vi 

skymtat redan på avstånd. 

Vad den såg vilsekommen 

och övergiven ut, där den låg 

på en kal sandslätt.  

Beskuren bild ur SOVs 

arkiv nr. B619418-35 

     Fönstren voro förspikade med brädlappar, och ingen 

nytrampad väg ledde till kyrkdörren. Vi fingo också 

höra, att det kan gå år och dag mellan gudstjänsterna i 

det främmande gudshuset. Någon gång kommer en 

rysk präst från fastlandet och läser mässa för de 

ormsöbor, som ännu bekänna sig till den ortodoxa tron. 

     På 1800-talet hade ryssarna fått för sig, att alla deras 

provinser och alla deras många olika undersåtar skulle 

russifieras och då också inlemmas i den ryska kyrkan, 

alltså även svenskarna ytterst vid det ryska rikets 

västkust. Man lockade de fattiga torparna med löfte om 

jord och lindrade skattebördor, och så övergingo några 

hundra ormsöbor från sin fäderneärvda luterska tro till 

den ortodoxa, och kyrkan byggdes. Löftena om jord och 

privilegier svekos, men en återgång till fädernas kyrka 

förbjöds. Först in på 1900-talet tillätos de, som ville, att 

gå över till den luterska församlingen. De flesta 

återgingo. 

     Hullo är öns ”huvudstad”, där ligger kommunalhuset 

och postkontoret, handelsboden och ”hotellen”. I det 

äldsta och förnämsta av de sistnämnda välkomnades vi 

och när vårt gepäck anlänt och vi fått våra bäddar oss 

anvisade i det enkla, primitiva, halvfärdiga huset, började 

vi känna oss hemmastadda. Överallt möttes vi av 

vänliga, glada människor, och vi hörde ju vårt eget 

modersmål talas runt omkring oss och visste, att här 

hade svenskt språk ljudit sedan hedenhös. 

Föreståndaren för Hullo Folkskola, herr Joel Nyman, 

hade kommit oss till mötes på vägen innan vi nått byn, 

och han hade framfört en inbjudan från kyrkoherden, att 

vi voro välkomna till prästgården redan samma 

eftermiddag. Prästgården och kyrkan ligga fritt och 

vackert för sig själva på en låg ås strax bortom Hullo by. 

Vi vandrade dit och blevo hjärtligt mottagna av 

kyrkoherde Karl Nilsson och hans fru och deras lilla 

tvååriga  Kerstin. Kyrkoherden är från Uppsala och frun 

från Köping. Hennes mor var hos dem, med henne hade 

vi haft ressällskap från Stockholm till Reval. 

     En smula undrande över hur sjöfärden till Ormsö 

skulle avlöpa i den friska bris, som blåst upp, gingo vi 

ned till Hapsals gamla brygga och äntrade en motorbåt, 

som var hyrd för vår räkning. När vi alla voro väl 

ombord, satte den av ut till havs mot Ormsö. Skummet 

yrde om stäven, då vår lilla farkost plöjde genom 

vågorna. Det gungade ganska bra, men så mycket 

roligare blev färden. Tyvärr var den slut efter en timme. 

Då landade vi vid en ny stor och präktigtig brygga invid 

byn Sviby på Ormsö. Ett par Ormsökvinnor voro nere 

med var sin häst och kärra och togo hand om vårt 

bagage, medan vi själva gingo till fots den sex kilometer 

långa vägen upp till öns medelpunkt Hullo. 

På Ormsö bor man ännu i byalag, som man gjorde i 

Sverige före storskiftet. På Ormsö hade inget skifte ägt 

rum, där hade varje gård sina små åkerlappar och 

jordbitar inom byalagets område. Den första byn vi 

passerade var Sviby, om vilken vi läst i tidningarna 

sommaren förut att den härjats av en förödande 

eldsvåda. Nu var man i färd med att plåna ut spåren av 

eldsvådan och att bygga upp byn på nytt. Här och där 

utmed bygatan syntes nedsvärtade rester av ugnsmurar 

och skorstenspipor. Man förstod att husen legat tätt 

sida vid sida. Nu byggde man de nya husen på något 

längre avstånd från varandra. På några hade man 

kommit så långt, så man höll på att lägga taket. Det 

kläddes med halm, och man såg, hur skickligt det 

tillgick, och hur fint och jämnt det blev. 

 Här följer elevernas berättelse från besöket på 

Ormsö. Några små fel har smugit sig in i deras 

text. Prästfrun var inte från Köping utan från 

Arboga. Barnet som döptes var 3 månader och 

fick namnet Lars Nikolaus. 

     Mellan Sviby och Hullo ligga lövängar och 

betesmarker och en gammaldags grind, som spärrade 

landsvägen, markerade var gränsen gick mellan 

byarna. Gärdesgården av samma typ som de 

småländska inhägna de olika jordlotterna.  

Nu närma vi oss Hullo. 

Skriftspråket och även talspråket såg lite annorlunda ut 

för åttio år sedan. Därför finns ord som – gingo – fingo 

och togo. Redaktörens  anm. 

Skribenten själv på en 

beskuren bild ur SOV:s 

arkiv nr. B602142-16 
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     I den rymliga prästgården överraskades vi av ett 

dignande kaffebord med allsköns läckerheter, tillverkade 

i ett svenskt prästgårdskök på Ormsö. Vi läto oss väl 

smaka, och gott var det, och hemvant kändes det. Då 

och då passerade grupper av människor genom 

trädgården på väg till kyrkan. Vårt värdfolk hade ännu en 

överraskning i beredskap för oss. Vi skulle få vara med 

om ett barndop i kyrkan, kyrkoherdefamiljens fyra veckor 

gamle son skulle döpas. 

 Den lilla vackra stenkyrkan, över vars portal årtalet 1219 

lästes, fylldes av ormsömän och ormsökvinnor. Till 

vänster sutto kvinnorna alla, både stora och små, klädda 

i sina enkla nationaldräkter – en helveckad svart yllekjol, 

en småblommig bomullskofta och på huvudet en rödrutig 

duk, nedför ryggen hängde ett par tunna flätor, 

sammanhållna av ett färgat band. Männen ha för 

längesedan lagt av att bära sin nationaldräkt. 

Framme i koret voro platser reserverade för oss. Nog 

kändes det underligt att sitta härute i främmande land 

och deltaga i svensk psalmsång och gudstjänst och veta, 

att i denna åldriga kyrka hade svenskar generation efter 

generation genom århundraden samlats till andakt. Den 

lilla Lars Erik, som denna dag upptogs i den kristna 

församlingen, uppförde sig väl under den stämningsfulla 

dopakten. 

Sedan gudstjänsten var slut, och kyrkfolket samlats ute 

på kyrkbacken, sjöngo vi några sånger. Till sist stämde vi 

upp Modersmålets sång, den sång, som blivit 

estlandssvenskarnas nationalsång, och i den deltog hela 

menigheten av fullt hjärta, våra röster drunknade i 

församlingens. 

     Efteråt beskådade vi den lilla kyrkan närmare.  

Det vackra altaret är en gåva av Magnus Gabriel de la 

Gardie, som en gång ägt hela ön. Det var hans och hans 

gemåls, Marie Ephrosyne av Pfalz, vapensköldar. En 

minnestavla i koret Namnger de ormsösvenskar, som 

stupade på ryska sidan i världskriget 1914-1918, en 

annan återger namnen på dem, som offrade sitt liv i 

Estlands frihetskrig mot Ryssland 1919, och den tredje, 

den, som bär de flesta namnen börjar så ”Dem tog 

havet”. Vi befinna oss ju på en ö, vars män måste livnära 

sig av fiske och sjöfart.  

     Vid niotiden gingo vi till vila i vårt pensionat och 

sovo gott, två eller tre i varje rum. Men tidigt vaknade 

vi. Nattkylan trängde in genom de otäta väggarna, 

genom fönster och dörrspringor. Men vi vaknade till en 

solig och ljuvlig sommardag, som lovade att bli de 

föregående lik. Efter en präktig frukost gingo vi ut för 

att se något mera av ön. Ett stycke bortom kyrkan 

ligger öns enda rökstuga. Den sökte vi upp. Liten och 

oansenlig låg den där med en dörr så låg, att man 

nästan fick krypa in och med fönsterrutor så små som 

dem vi föreställa oss, att våra fäder hade hemma i 

Sverige för några hundra år sedan. Sådana här 

rökstugor bodde alla i för några hundra år sedan, och 

denna hade varit bebodd tills 1933, då en gammal 

åttioårig gumma slutade sina dagar i den. Eldstaden 

var en jordgrop i ett hörn, och röken hade fått tränga 

sig ut genom dörren och väggspringorna. 

Takbjälkarna voro glänsande svarta. 

     Från rökstugan styrde vi stegen till öns enda 

herrgårdsbyggnad – Magnushof – som låg någon 

kilometer därifrån mot Dagö-hållet till. En stor, ståtlig 

stenbyggnad hade det varit med höga, vackra fönster. 

Ytterväggarna stodo ännu, och fönsterbågarna funnos 

kvar, men icke en hel ruta fanns, och inomhus var 

förfallet så stort, att trappor och golv voro osäkra att 

beträda, varför vi höllo oss utanför. 

Här skulle Magnus Gabriel ha residerat om han besökt 

sin ö, här bodde sedan en gång Aurora 

Köningsmarcks fader, och en sägen på Ormsö 

förmäler, att den fagra Aurora föddes på Magnushof. 

Köningsmarckarna sålde godset till friherrliga ätten 

Stackelberg någon gång på 1700-talet, och den siste 

herren till Magnushof ligger begravd på Ormsö 

kyrkogård. Nu är godsets jord fördelad mellan gårdens 

torpare, och herrgårdsbyggnaden får stå och förfalla. 

Endast svalorna hade sina nästen därinne. 

På vägen från Magnushof passerade vi badstranden 

och rastade där. De flesta togo ett dopp i de svala 

böljorna och andra intresserade sig för de 

ormsökvinnor, som stodo nere vid stranden och 

tvättade bräkande får och lamm. Så var det dags att 

äta middag och packa igen för att vända åter till Sviby 

brygga, där vår motorbåt väntade att få föra oss från 

det fagra  Ormsö över till Nuckö.   

Det jordbruk, som bedrives, sköta kvinnorna till största 

delen. De plöja, så och harva, de gödsla jorden, och 

de bärga skördarna. Till allt det skola de dessutom 

sköta hem och barn, flitiga äro de. Vi mötte väl inte en 

ormsökvinna på vägarna, som inte barn sin ”binnpung” 

på armen och lät strumpstickorna löpa mellan 

fingrarna, medan de själva trippade vägen fram eller 

körde en ”erk” till eller från gården. Endast i kyrkan 

fingo händerna vila i skötet. Till deras dräkt hör ett par 

mjuka skinntofflor, som kvinnorna själva förfärdiga, 

skuar kallas de. De äro utan sula och klack och 

fasthållas med en lång, smal lädersnodd, som trädes 

genom hål i de plisserade skuarnas överkant runt 

vristen och sedan viras flera varv kring smalbenet. 

Kvinnorna bära ett par vita sockor och ett eller flera 

par bjärt rödfärgade strumpskaftläggjar – ju tjockare 

benen äro, ju bättre är det. 
Kerstin i ormsökolt.  

Beskuren bild ur SOV:s arkiv nr. B602142-16 
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Ormsö kyrka: Klockringning 

Om du vill ha klockringning vid exempelvis dödsfall 

kontaktar du: Ene Rand (estniska och lite svenska) 

mobil, 00372 – 534 219 92 eller Kerstin Hammarin, 

telefon 08 – 590 320 45 

För visning 

kontakta: Kristina Rajando (estniska och engelska), 

mobil 00372 – 56 61 63 95, Ants Rajando (estniska 

och engelska), mobil 00372 – 518 79 57 eller Ene 

Rand (estniska och lite svenska), mobil 00372 – 

53 42 1992 

SOV på Roslagsgatan 57 i Stockholm 
Tel 08-6127599 (telefonsvarare) 

eller e-post: info@estlandssvenskarna.org 

Arkivgruppen träffas på onsdagar 

Tid: 10.00 – 14.00 - - - - Välkomna   

     På plats fick alla presentera sina ofta egentillverkade 

dräkter med rika och intressanta detaljer. Speciellt 

dräkterna från grannlandet Estland och svensköarna 

Ormsö och Runö, samt Sorundadräkten har ett 

gammalt ursprung och en rik tradition. De flesta av de 

andra dräkterna är skapade på 1900-talet, och ofta så 

sent som 1950-talet. Bildtexten anger efter namnen på 

bärarna orts- eller sockennamnet. 

Fortsättning från sida 12 

Sittande från vänster: Margareta Eriksson Brännkyrka, 

Inga-Britt Hellberg Grödinge, Anna-Lisa Sandberg 

Sverigedräkten. 

Stående från vänster: Susanne Strömfelt Runö Estland, 

Maud Norberg Sorunda, Inga-Lill Nyqvist Ljusdal, 

Birgitta Broström Gotland, Birgitta Brunell Grödinge, 

Raili Nilsson Salem, Maria Landin Sorunda, Agneta 

Widén Östergötland med Christina Mobergs Rättviks-

dräkt för en 6-åring i handen.  

Monica Ahlström t.h. visar Ormsödräkten från Estland. 

"Gauffrerad" - plisserad kjol i tung svart vadmal, kort vit 

skjorta för att dölja kvinnans axlar och hals i kyrkan, vitt 

förkläde med virkad spets. T v Agneta Widén vice 

ordförande i Salems hembygdsförening som bjöd in 

estlandssvenska dräktbärare. 
(delar av texten är från Salems hembygdsförenings hemsida 
http://www.salemhembygd.se/ ) 

OHF:s årsmöte  

Datum ännu ej klart, meddelas i 1-2013 
 

Onsdag 6 februari  

Ormsö för nybörjare 

Plats: SOV:s lokaler, Roslagsgatan 57 

Tid: 18.00 
 

Söndag 14 april 

Årsmöte Sviby byalag 

Plats: SOV:s lokaler, Roslagsgatan 57 

Tid: 13.00 

Se annons sida 12. 
 

Lördag 27 april  

SOV:s Årsmöte  

Plats: Estniska huset (Eesti Maja) 

Tid: 11.00 - 15.00 
 

Måndag - fredag 20-24 maj 

Talko på hembygdsgården  

Sviby Ormsö 

Anmälan, se sida 4.    
 

Söndag 9 juni 

Svenskdagen - Sångarfesten i Hapsal 

Plats: Borgen i Hapsal 

Se vad Lena fann i stenen.                Foto: Lena Weesar   

Fotograf Björn Kallner  

(ordförande i Salems hembygdsförening) 




