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Den gemensamma svenska och ryskortodoxa kyrkan i Gammalsvenskby, Ukraina.
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(citat ur stadgarna paragraf 2)
"Föreningen skall värna om och levandegöra det
estlandssvenska kulturarvet från Estland och
Sverige, både i bevarandet av historien, nuet och
utvecklingen framåt, genom att
• främja kulturella, konstnärliga, musikaliska
och litterära intressen såväl i Estland som i
Sverige.
• vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i
Sverige, samt informationsorgan i Sverige
och Estland.
• i möjligaste mån försöka behålla och vårda
den gamla hantverkstraditionen och bebyggelsen i vår egen svenskort.
• vara behjälplig vid reseevenemang till vår
hembygd.
• bibringa våra yngsta och ungdomar de traditioner vi själva mottagit och bevarat, samt
idka annan härmed förenlig verksamhet."

Adress Rickul/Nuckö Hembygdsförening
c/o Brita Wiberg, Viktoriavägen 39,
125 34 Älvsjö
PlusGiro 55 68 81 - 1
E-post hembygdsforeningen@home.se
Webbplats http://hem.passagen.se/rnhem
Ansvarig utgivare Göte Brunberg.
Redaktion Informationskommittén (Göte Brunberg, Inger Nemeth och Eva Heyman).
Tryckt av BG butiken, Stockholm.
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Nästa manusstopp den 1 maj 2007.
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Ordföranden har ordet
Sture Koinberg
Arbetet inom föreningens olika verksamhetsområden
har varit omfattande under det gångna verksamhetsåret, med tanke på att insatserna görs på fritid och
frivilligt med stor entusiasm. Många positiva händelser inträffade under året som jag tror kommer att stimulera föreningsarbetet och bidra till att kunskapen
om vårt kulturarv får en större spridning.

arbete i samband med genomförandet av kulturautonomin och valet till Kulturrådet!
Stockholmsresa för Birkaselever
Föreningen inbjöd under våren sju elever och rektorn
från svenska gymnasiet i Birkas till Stockholm. Detta
blev mycket lyckat och vi hoppas att till våren kunna
göra en ny satsning på ungdomarna i våra gamla hembygder. Framtidsgruppen, som driver frågan, försöker
skapa kontakter mellan ungdomar i Sverige och Estland.
Mats Ekmans minnesfond
Under verksamhetsåret har Mats Ekmans minnesfond
inrättats på initiativ av Einar Hamberg. Pengar har
influtit, dock icke i sådan mängd att utdelning kan ske
i år. Vi i föreningen hoppas att kunna utveckla denna
fond så att medel från fonden kan användas för utveckling och bevarande av vårt kulturarv in i framtiden.
Grupp 44
Grupp 44 har nu avslutat insamlingen och bearbetningen av materialet om livet i våra hembygder under
Sovjettiden. Seminarier har hållits i ämnet och vi hoppas att så småningom kunna publicera detta intressanta material i bokform. Materialet finns tillgängligt och
sammanställt i en pärm som är förvarad i SOV:s arkiv.
Återuppbyggandet av Rosleps kapell
Att Rosleps kapell återuppförts är en annan märklig
händelse som vi i föreningen fått uppleva. Vi hoppas
att många av föreningens medlemmar får möjlighet att
uppleva kapellet under kommande sommar, när invigningsdatum har bestämts. Vi hoppas att klockorna i
klocktornet skall ljuda över nejden till sommaren och
vi vill tacka alla som med frikostiga gåvor gjort projektet möjligt att genomföra.
Pågående verksamhet
Ett stort arbete som pågår är genomförandet av en
ordbok för rickulmålet, ett arbete som bedrivs av en
grupp entusiaster i Kulturkommittén. Jag deltog själv i
den nyligen anordnade "dialektträffen" på Roslagsgatan, där ett trettiotal personer under uppsluppen samvaro diskuterade olika aspekter på rickulmålet.
Byombudens verksamhet skall utvecklas. Vi måste
engagera oss i Nuckö kommuns temaplanering för
byarna Harga, Klottorp och Roslep för att kunna påverka resultatet.
När jag ser tillbaka på det gångna föreningsåret minns
jag särskilt pubaftnarna, höstfesten i Rågsved, Medlemsbladet, gudstjänsten vid öppnandet av Rosleps
kapell och våra trevliga föreningsmöten.
Vi tar nu nya tag inför ett nytt föreningsår och
hoppas få se många medlemmar på årsmötet!

Aibolands museum
Med anledning av turbulensen kring Aibolands museum hölls under det gångna året tre möten på Svenska
Ambassaden i Tallinn med deltagare från samtliga
estlandssvenska föreningar.
Som en av grundarna av Stiftelsen Aibolands museum har föreningen engagerat sig i frågan om avvecklingen av stiftelsens markköp för det tänkta Estlandssvenskarnas hus i Hapsal. Stiftelsen kommer att
betala tillbaka de pengar som har samlats in för markköpet.
Ett avtal om bildande av ett museiråd har slutits
mellan Aibolands museum och de estlandssvenska
föreningarna. Hembygdsföreningens representant i
rådet är Ingegerd Lindström.
Samarbetet med övriga föreningar
Samarbetet med övriga estlandssvenska föreningar i
Sverige och Estland sker numera kontinuerligt genom
att SOV under året kallar till fyra samordningsmöten.
I detta forum behandlas bland annat frågor som rör
Aibolands museum, samordning av gemensamma
aktiviteter, beskrivning av verksamheten i de olika
föreningarna, framtidsfrågor med mera. Även praktiska frågor, såsom Tallinkrabatten, behandlas vid dessa
möten.
Kulturautonomin
Den kanske största händelsen under året är den kulturautonomi som den svenska folkminoriteten har återfått
i Estland. Den estniska staten har varit generös och
tillåtit att även utanför Estland boende estlandssvenskar har fått rösta och kandidera i det nyligen hållna
valet till det Kulturråd som skall representera estlandssvenskarna.
Att vi har fått tre av föreningens mycket aktiva
medlemmar invalda i Kulturrådet får ses som ett landmärke i föreningens historia. Det blir nu möjligt att få
bättre information i mera övergripande frågor som rör
det svenska kulturarvet i Estland och samtidigt bidra
till utvecklingen av en fungerande kulturautonomi för
estlandssvenskarna. Genom dessa nya möjligheter till
samarbete på olika nivåer kan vi i föreningen sprida
kunskap om vårt kulturarv och förhoppningsvis även
bidra till att föra det vidare till nya generationer.
Ett stort tack till Uile Kärk-Remes och hennes
medarbetare för deras uppoffrande och slitsamma
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Pubaftonen

"Nokasvensk jutt-dḏ"

Eva Heyman

Susanne Westerman

Fredagen den 9 februari stod Rickul/Nuckö Hembygdsförening för värdskapet för pubaftonen på
Roslagsgatan 57. Förra året, när föreningen ansvarade
för pubaftonen i april, utspelades stundtals kaotiska
scener i köket eftersom tillfällig personal, däribland
jag själv, skulle utfordra drygt 80 gäster. Även i år
kom cirka 80 besökare, men denna kväll var ordinarie
stab på plats, det vill säga Granbergsflickorna Birgit,
Karin, Maja och Linnea från Ölbäck. Trots att lokalen
är för liten för att ge plats åt så många lyckades alla på
något sätt få i sig en tallrik med småplock samt önskvärd dryck. På tallriken fanns bland annat något som,
enligt Linnea, var "koka hundapilar". Jag vågar mig
inte på en översättning!
För kvällens underhållning stod Raul Targamaa
och Gunvor Strömbom på dragspel och Lennart Ygstedt på gitarr. Vi sjöng allsång från ett häfte med idel
kända, vackra sånger som klingade extra starkt denna
kväll. Raul sjöng ensam, med sin kraftfulla stämma,
några vackra och känslosamma visor på estniska. Jag
såg många ögon tåras.
Tack alla för en trevlig kväll!

Sedan något år tillbaka pågår ett värdefullt projekt
med att skapa en ordbok för rickulmålet, den variant
av nuckösvenskan som talades i Rickul. Det är Kulturkommittén som tagit sig an detta omfattande arbete.
Sammanställningen av ord beräknas vara klar under
2007 och förhoppningsvis är ordboken klar 2008.
I förra numret av Medlemsbladet gick Kulturkommittén ut med ett upprop till alla som talar rickulmålet
och som är villiga att dela med sig av sina kunskaper,
att samlas på Roslagsgatan för en dialektträff.
Intresset var stort och 30 personer samlades söndagen den 25 februari för att bidra med sin kunskap,
friska upp minnet med bortglömda ord, lära sig nya
ord samt ha en allmänt trevlig samvaro.
Göte Brunberg inledde med att välkomna mötesdeltagarna. Han gissade att av all världens kunskap i
rickulmålet fanns 80 procent samlad hos mötesdeltagarna. Göte fortsatte med att berätta om tidigare dokumentation av nuckösvenskan, bland annat Gideon
Danells avhandling som utkom redan 1905. Han berättade om det fonetiska (ljudhärmande) skriftspråk
som skall användas i den nya ordboken och gick igenom några exempel på nuckösvenskans grammatik.
Den är mer komplicerad än den nutida högsvenskans.
Efter en paus med kaffe, smörgås och kaka tog
Kulturkommitténs Ingeborg Gineman, Inga Ekman
och Ingeborg Opstad över för en diskussion med mötesdeltagarna. Det finns många ord som är nedtecknade på rickulmål men man vet inte exakt hur de skall
översättas till högsvenska. En del ord var helt okända
och efter ett flertal sådana utbrast en deltagare: "Har
du inga ord som vi kan?". Jodå, det var många ord
som denna kunniga publik, efter ibland ivriga och
högljudda diskussioner, klarade av att översätta.
Vid mötet tillsattes en arbetsgrupp med sju personer som skall hjälpa Kulturkommittén i det fortsatta
arbetet med projektet. Deras uppgift blir i första hand
att granska det insamlade materialet.

Festarrangörerna Birgit Brunberg, Maja Granberg och
Linnea Granberg-Sönnert tar sig tid att sjunga med i
Foto: Göte Brunberg
allsången.

Årsmötet 2007
Hembygdsföreningens årsmöte hålls lördagen den 14 april kl. 13.00 i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm (tunnelbanestation Rådmansgatan).
Efter årsmötet blir det ett informationsmöte,
där bland annat Nuckös kommundirektör Ülo
Kalm kommer att informera om aktuella frågor
i kommunen. Se bifogad kallelse.

Välkomna!

Ingeborg Gineman, Inga Ekman och Ingeborg Opstad.
Foto: Göte Brunberg
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Estlandssvenskarna har valt sitt Kulturråd
Uile Kärk-Remes
Under några händelserika dagar den 2-4 februari sam• det är viktigt att ta tillvara och stödja det som har
lades många estlandssvenskar i Tallinn, Hapsal och
bevarats fram till idag.
Stockholm till ”sitt eget val”, för att välja sitt Kultur• det är viktigt att stödja gemensamma intressen.
råd.
• det är viktigt att se framåt, utveckla och förena
Valaktiviteten var hög vid alla vallokalerna, över
olika intressen, grupper och bygder.
75 procent röstade. Valet blev för många även ett väl• kulturrådet måste vara ”lyhört” för dagens samkommet tillfälle att träffas, prata och fundera framåt.
hälle och skapa nya förutsättningar och möjligheMed detta val har estlandssvenskarna nu tagit ett
ter.
mycket viktigt steg genom att upprätta kulturellt självKulturrådet
har en ny och utmanande uppgift och ett
styre för den svenska minoriteten i Estland.
stort ansvar. Rådet har även bra förutsättningar, och
Kulturrådets uppgift är att företräda estlandssvensen trygg grund för sitt framtida arbete, genom det
karna och tillvarata estlandssvenskarnas intressen,
breda stöd det har fått från personer och föreningar
arbeta för att bevara det svenska språket, den svenska
som representerar estlandssvenskar och svenskbygder
kulturen och svenskheten i Estland. Lika viktigt är att
i sin helhet.
se framåt, utgå från de reella förutsättningar som gällDet blir en viktig uppgift och ett stort ansvar för
er idag och utveckla den svenska minoritetens intresKulturrådet
att bygga upp funktioner och värden som
sen.
gör att allt fler i framtiden känner att detta är faktorer
Under Estlands tidigare självständighetsår, på
som "jag själv" värdesätter – "det här är en del av mig
1920-30-talet, då estlandssvenskarna i stor utsträckning bodde nära varandra i olika
svenskbygder, växte man upp inom
denna svenska gemenskap och
svenska språket var en naturlig del
av vardagslivet.
Nu får man utgå från dagens situation. Att identifiera sig som
svensk är idag ett medvetet val – att
föra kulturen vidare och verka för
svenskheten är ett medvetet steg.
Detta ger också Kulturrådet både
styrka och bra förutsättningar att gå
framåt.
Under hela denna tidsperiod,
från januari 2006 till februari 2007,
då vi har arbetat med att förbereda
och sedan genomföra valet av Kulturrådet har vi haft stöd av de förväntningar som vi har känt. Stämningen och känslan av god samverkan mellan personer och föreningar
i Estland och i Sverige har fått det
Deltagare i Kulturrådets första möte i Tallinn den 25 februari.
att kännas att det arbete som vi gör
Stående på golvet från vänster: Minoritetsministerns representant i huvudär för en gemensam sak. Det kännkommittén Madis Järv, Ülo Kalm (SOV i Estland, SOVE), Lars Rönnberg
bara stöd och tillmötesgående som
(SOV i Sverige, SOVS), Sven Salin (SOVS), Uile Kärk-Remes (SOVE),
kommit från statliga myndigheter i
Neeme Kari (SOVE), Majlis Lindroos (Rickul/Nuckö Hembygdsförening,
Estland har förmedlat känslan att
RNHF), Sven Kuinberg (SOVE), Margareta Hammerman (Ormsö Hemdetta är betydelsefullt även ur ett
bygdsförening, OHF)och Mart Laidmets (SOVE). Raden ovanför: Maria
nationellt/estniskt perspektiv.
Gilbert (OHF), Marju Terro (Vormsi Kodukandi Ühing, VKÜ), Ingegerd
Lindström (RNHF), Sofia Joons (SOVE) och Juta Holst (SOVE). Högst
De tankar som har kommit fram
upp: Elna Siimberg (SOVE), Holger Haljand (SOVE), Raul Targamaa
under det här året visar att det finns
(RNHF) och Jonne Berggren (VKÜ).
många och stora förväntningar kring
På bilden saknas Kalev Kukk, Bo Stenholm och Arvo Kelement (samtliga
(och ställda på) det valda KulturråSOVE).
det:
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– det här vill jag ta hand om (värna om) och ge vidare".
Valet är över och ledamöterna till Kulturrådet är
valda. Några hembygdsföreningar i Sverige hade inga
egna kandidater till valet, några fick inte sin kandidat/sina kandidater invalda.
Många faktorer inverkar på valresultatet, såsom
vid alla val. Till skillnad från politiska val så har estlandssvenskarna vid detta val ett annat utgångsläge:
att gemensamt värna om den egna minoritetens/gruppens intressen, att både se till estlandssvenskheten som helhet och till enskilda intresseområden och bygder. Kontakterna mellan personer och
föreningar medverkar till att alla dessa faktorer förs
fram till Kulturrådet, vars uppgift är att stå för alla.

Rabatter på resor med
Tallink Silja AB
Lennart Eriksson och Arne Johansson från Ormsö
Hembygdsförening har, på samtliga estlandssvenska
föreningars uppdrag, förhandlat med Tallink Silja AB
om medlemsrabatten för år 2007. I år får vi, förutom
den tidigare rabatten på resor till Estland, även rabatt
på resor till Finland och Lettland.
På resor med rederiets fartyg till Tallinn, Paldiski
och Riga får vi 30 procent rabatt på ordinarie priser
under lågsäsong och 10 procent under högsäsong. På
resor till Helsingfors, Åbo och Mariehamn är motsvarande rabatt 20 respektive 10 procent.
Det har nyligen kommit information från Tallink
Silja AB om att man håller på att ta fram ett nytt bokningssystem. I detta, som man räknar med skall börja
användas i maj, avskaffar man (åtminstone för resor
till Estland) begreppen "lågsäsong" och "högsäsong".
Det är därför möjligt att rabatten 30 procent kommer
att gälla året runt för resor till Estland. Närmare information lämnas i nästa nummer av Medlemsbladet.
Rabatten gäller för reguljära resor, kryssningar och
biltransporter (dock inte vid specialerbjudanden). Den
gäller inte för lyxhytter, sviter eller måltider.
Vidare gäller följande villkor:
• Biljettbeställaren skall vara medlem i en av de
estlandssvenska föreningar som avtalet omfattar.
Rederiet kan kräva att få medlemsförteckningar
för att kunna kontrollera biljettbeställarens medlemskap. Vi kommer då att överlämna den förteckning som följer med detta Medlemsblad.
• Bokningskoden SEFÖR skall anges vid bokningstillfället.
I övrigt gäller de generella villkor för resor med Tallink Silja AB som framgår av bolagets hemsidor
www.tallink.se och www.silja.se.
Biljettbeställning skall ske via Tallink Silja AB:s centrala bokning på följande nummer:
Till Helsingfors, Åbo och Mariehamn: 08-22 21 40.
Till Tallinn, Riga och Paldiski: 08-666 60 01.

Resultatet av valet till Kulturrådet
Till Kulturrådet valdes följande ledamöter:
SOV i Estland

Holger Haljand, Juta Holst, Sofia Joons, Ülo Kalm,
Neeme Kari, Arvo Kelement, Sven Kuinberg Kalev
Kukk, Uile Kärk-Remes, Mart Laidmets, Elna Siimberg och Bo Stenholm.
SOV i Sverige

Lars Rönnberg och Sven Salin.
Rickul/Nuckö Hembygdsförening

Majlis Lindroos, Ingegerd Lindström och Raul Targamaa.
Ormsö Hembygdsförening

Maria Gilbert och Margareta Hammerman.
Vormsi Kodukandi Ühing

Jonne Berggren och Marju Terro.

Kyrkklockorna till Rosleps kapell
De två nya kyrkklockorna är under gjutning hos
klockgjuteriet Petit & Gebr. Edelbrock i Tyskland. De
kommer att förses med inskriptionen "Skänkt år 2007
till Rosleps kapell av forna församlingsmedlemmar
och deras efterkommande". Det är planerat att klockorna skall invigas vid en gudstjänst i kapellet nu i påsk
innan de flyttas upp i tornet och monteras där.
Till insamlingen för kyrkklockorna har det flutit in
130 000 kr. Det fattas fortfarande cirka 8 000 kr, varför insamlingen fortsätter.

Färjetrafiken Kapellskär-Paldiski
M/S Vana Tallinn, som normalt trafikerar rutten Kapellskär-Paldiski, går sedan nyår mellan Helsingfors
och Tallinn. Där ersätter den M/S Meloodia, som är
utchartrad för trafik i Medelhavet.
I slutet av april kommer Tallink att sätta in en nybyggd färja, M/S Star, mellan Helsingfors och Tallinn.
M/S Vana Tallinn kommer då att återuppta trafiken
mellan Kapellskär och Paldiski. Eftersom Tallink Silja
AB håller på att installera ett nytt bokningssystem är
det för närvarande inte möjligt att boka biljetter.

Spithamns byalag
Måndagen den 19 mars kl. 18.30 träffas vi i
lokalen i Sollentuna.

Välkomna!
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Nyheter från Nuckö kommun
Susanne Westerman och Raul Targamaa
Höjd markskatt från och med år 2007
Den 1 januari 2007 trädde en lag om skattelättnader
inom vissa markområden i kraft. Sådana markområden är inom Nuckö kommun Leidissoo naturskyddsområde, Nõva landskapsskyddsområde samt NõvaOdensholms skyddsområde. Vidare har Estlands regering fattat beslut om sänkt inkomstskatt.
Dessa båda reformer medför att Nuckö kommun
får in betydligt mindre skatteintäkter än föregående år.
Kommunfullmäktige har därför den 11 december
2006 beslutat att höja markskatten från och med den 1
januari 2007.
Den nya markskatten uppgår på odlings- och naturliga ängsmarker till 1,1 procent (tidigare 0,9 procent).
Skattesatsen på övrig mark uppgår i priszon 1 till 1,5
procent (tidigare 1,0 procent) och i priszon 2 till 2,5
procent (tidigare 1,9 procent) av taxeringsvärdet.
Allmänt kan nämnas att priszon 1 omfattar i stort
sett alla havsnära markområden, likaså hela Spithamn
och all mark som ligger väster om riksvägen från Derhamn till vägkorset vid Harga.
För en mer detaljerad information samt upplysning
vad som gäller angående de enskilda markstyckena,
ber vi er vända er till kommunkontoret i Birkas.
Estnisk skatt vid försäljning av fastighet
Hembygdsföreningen har mottagit diverse frågor angående den estniska beskattningen vid försäljning av
mark (fastighet) som man har återfått under egendomsreformens gång. Vi vill därför ge en kort information om vilka beskattningsregler som gäller vid
dylika överlåtelser.
Inledningsvis skall sägas att estniska staten under
egendomsreformen skattefritt återlämnade all egendom, eller så mycket som möjligt av den, till tidigare
ägare eller till deras arvingar, oberoende av var man
var bosatt eller vilket medborgarskap man hade. Detta
skedde i enlighet med den estniska Inkomstskattelagens § 31, stycke 1, punkt 2.
När man som fastighetsägare senare säljer den
nämnda marken uppkommer dock en grundläggande
skillnad. Här är det av betydelse om man är resident
eller icke-resident i Estland, det vill säga om man är
bosatt i Estland eller ej. Man anses som resident i
Estland om man är bosatt i landet större delen av året
(enligt svensk folkbokföringsterminologi talar man
om var man har sin "dygnsvila") och har sitt "huvudintresseområde" där.
Den estniska Inkomstskattelagens § 29, stycke 4,
punkt 1, stadgar att vid försäljning av egendom som är
belägen i Estland, skall en icke-resident betala inkomstskatt på den inkomst som har erhållits genom
försäljningen. Således skall alla som är bosatta utanför
Estland vid försäljning av fastighet i Estland betala

inkomstskatt (för närvarande 22 procent) på försäljningsbeloppet (med vissa avdrag för till exempel nedlagda reparationskostnader). Det saknar däremot betydelse vilket medborgarskap man har.
Sophämtningsavtalet
Vi vill påminna om sophämtningsavtalet som varje
fastighetsägare är skyldig att sluta med ett sophanteringsföretag som regelbundet hämtar soporna från en
container (alternativt kan man själv transportera soporna till en sophanteringsstation). Som framgår av
vår artikel i Medlemsbladet nr 4 2006 bad kommunstyrelsen att de fastighetsägare som saknar sophämtningsavtal skulle sluta ett sådant senast den 31 december 2006. Det är således angeläget att ni som ännu
inte slutit avtal snarast beslutar hur sophanteringen
skall ordnas i ert fall, kanske skall man gå samman
med andra husägare om en gemensam container. För
mer ingående information om sophämtningsavtalet
hänvisas till ovannämnda artikel.
Temaplaneringen för Harga, Klottorp och Roslep
I Medlemsblad nr 4 2006 beskrev vi den temaplanering som Nuckö kommun har påbörjat för de så kallade miljövärdefulla byarna Harga, Klottorp och Roslep.
De som har fastigheter inom de områden i byarna som
berörs av temaplaneringen har fått kartor och annan
information om temaplaneringen från kommunen.
Med temaplaneringen vill kommunen precisera
markanvändningen (vägnät, placering av stugområden
och grönområden och bevarande och öppnande av
utsikter) och villkoren för byggverksamheten (husens
byggnadsyta, höjd, utformning och utseende). Vad
kommer detta att innebära rent konkret? Att det kommer att innebära restriktioner jämfört med vad som
gäller idag är nog klart, men hur pass omfattande blir
de? Exempelvis har man på kartan över Roslep ritat in
en ny väg som inte är en gammal byväg och som är
dragen över nuvarande tomtmark. Kommer man inte
att få bygga på denna tomt?
Det är viktigt att fastighetsägarna i dessa byar sätter sig in i och engagerar sig i temaplaneringen under
hela genomförandeprocessen så att de har en möjlighet att påverka resultatet!
Invigningen av Rosleps kapell
Det svenska hovet har nyligen tackat nej till den inbjudan att medverka vid invigningarna av kyrkomuseet i Tallinn och Rosleps kapell, som gemensamt hade
sänts från S:t Mikaels församling och Nuckö kommun.
Nuckö kommun och Nuckö församling har angett
söndagen den 12 augusti som preliminärt datum för
invigningen av kapellet. Vi återkommer med närmare
information i nästa nummer av Medlemsbladet.
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Inbetalning av markskatt för år 2007
Göte Brunberg
är större än det totala beloppet för året, genom att inte
göra någon ny inbetalning.
Vid för sen inbetalning utgår en ränta av 0,06 procent per dag. Många gör ju på så sätt att de betalar för
hela året när de besöker Estland någon gång på sommaren. Tyvärr får man då inte någon plusränta för att
man har betalt in större delen av beloppet i förskott,
utan det blir en ränteskuld för den del som skulle ha
varit betald den 15 april (och kanske den 15 juli).
Reglering av skuld på kontona
Räntan vid skuld på markskattekontot, 0,06 procent
per dag, blir ca 22 procent per år! Det lönar sig alltså i
längden att reglera en skatteskuld genom att göra en
inbetalning till markskattekontot så att det inte kvarstår någon skuld.
Förskottsinbetalning
Om man tycker att det är besvärligt och, speciellt med
tanke på de dyra avgifterna till bankerna, kostsamt att
betala skatten varje år kan man göra förskottsinbetalning till grundskattekontot för ett antal år framåt. Via
skattebeskedet får man varje år information om saldot
på kontot och vet då när det är dags att göra en ny
inbetalning.
Inbetalning via svensk bank
Om man ändå har tänkt resa till Estland i år (eller kan
lämna uppdrag till någon som skall göra det), är det
billigaste sättet att betala in markskatten att göra det
på något av SEB Eesti Ühispanks eller Hansapanks
kontor.
Vid inbetalning av markskatten via en bank i Sverige måste man ta hänsyn till att SEB Eesti Ühispank
och Hansapank drar en förmedlingsavgift från det
inbetalda beloppet. Det rekommenderas att lägga till
100 EEK på markskattebeloppet. Om förmedlingsavgiften skulle bli lägre kommer den överskjutande delen att hamna på markskattekontot och redovisas som
behållning där nästa år.
Inbetalning via internet
Vid inbetalning av markskatten via internet måste den
mottagande bankens BIC-kod (även kallat SWIFTkod) och IBAN-numret för Maksu- ja Tolliamets konto i banken anges. (Det har även visat sig att en del
svenska bankkontor kräver detta vid "vanlig" inbetalning.)
Inbetalning via SEB Eesti Ühispank
BIC-kod: EEUHEE2X
IBAN-nummer: EE351010052032261004
Inbetalning via Hansapank
BIC-kod: HABAEE2X
IBAN-nummer: EE612200221013266322

Markskattebeskedet ("maksu teade") för år 2007 har
nu börjat sändas ut från skattemyndigheten Maksu- ja
Tolliamet i Tallinn. Procentsatserna för skatteuttaget
har, som beskrivs i "Nyheter från Nuckö kommun",
höjts något i år jämfört med förra året.
Observera att vid inbetalning av årets markskatt
måste man ta hänsyn till om man har en gammal
skuld sedan tidigare år. Man måste också ta hänsyn till att en del av det inbetalda beloppet kan gå
bort i förmedlingsavgift i inblandade banker.
Uppgifter på skattebeskedet
Något skattebesked för år 2007 har inte varit tillgängligt när detta skrivs, men enligt uppgift skall inte utformningen ha ändrats från förra året.
Den mest intressanta delen av skattebeskedet är det
inramade fältet i mitten på den första sidan och det
som står på raderna under fältet.
I det inramade fältet står hur mycket markskatt
som totalt skall betalas under året (under rubriken
Kokku) och hur mycket som skall vara inbetalt (=
finnas på markskattekontot) vid de tre betalningstillfällena 15 april, 15 juli och 15 oktober.
På raden under fältet som börjar med Teade maamaksu ... står översatt Besked om mark-skatteöverskott
eller –skuld den <datum>:
På de två följande raderna står behållningen eller
skulden för de två konton som finns för varje markskattebetalare: markskattekontot och räntekontot. Om
det på den första raden står Maamaksu enammaks
<belopp> kr betyder det att det finns ett överskott på
kontot med det angivna beloppet. Om det däremot står
Maamaksu võlg <belopp> kr finns det en skuld. På
motsvarande sätt innebär texten Intresse enammaks ...
att det finns ett överskott på räntekontot och Intresse
võlg ... att det finns en skuld.
Inbetalning av markskatten
Inbetalning skall ske till de konton i SEB Eesti Ühispank eller Hansapank som står angivna i nästa inramade fält (raden som börjar med Maks tasutakse ...).
Vid inbetalning måste man även ange det nummer
(viitenumber) som visas på den tredje raden i fältet.
Det är detta nummer som är unikt för varje markskattebetalare. Observera att det finns två nummer: det
första används vid inbetalning till markskattekontot
och det andra vid inbetalning till räntekontot. Normalt
är det numret till markskattekontot som skall anges.
Vid vart och ett av de tre betalningstillfällena måste man betala in så mycket till skattekontot att det inte
kvarstår någon resterande skuld. Om man redan har ett
överskott på markskattekontot kan man utnyttja det till
att betala in mindre skatt detta år eller, om överskottet
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Dagboksfragment från Ukrainaresa 2006
Hjalmar Stenberg
De populära resorna till Ukraina och Gammalsvenskby, vilka sedan början av 2000-talet har arrangerats av
Tage Brolin och pastor Karl-Erik Tysk, företogs även
förra året. Intresset för resan som anordnades i juli var
så stort att den dubblerades i september. Deltagarna,
20 personer inklusive två reseledare, kom från olika
håll i landet. Två anmälda hade fått förhinder, varför
Ingeborg Gineman och jag fick deras platser.
Onsdag 20 september
Gruppen, med reseledarna Tage Brolin och Karl-Erik
Tysk, samlas vid Arlanda flygplats före klockan åtta
för att med ungerskt flyg resa till Budapest och vidare
med ryskt plan till Kiev i Ukraina, där vi landar vid
12-tiden (lokal tid).
Efter en del strul i passkontrollen och väntan på
taxi skjutsas vi på skumpiga vägar till hotell "Ukraina", där vi inkvarteras för en natt. Nu ser vi fram mot
ukrainsk middag och promenerar i samlad grupp till
en närbelägen restaurang. I den ljumma kvällen bänkar vi oss i det fria vid ett gemensamt bord. För att
slippa lång väntan beställer alla samma fiskrätt.
Stämningen är trevlig och för att bekanta oss med
varandra berättar en del om sina tidigare resor till
Ukraina och Gammalsvenskby. I gruppen finns några
som har släkt/bekanta bland dagens Gammalsvenskbybor. För att bidra lite till underhållningen försöker
Ingeborg och jag oss på ett par av Mats Ekmans sånger.
Torsdag 21 september
Ingeborg och jag tar en rask morgonpromenad i Kiev
före gruppens gemensamma frukost. Sedan åker vi
alla i taxibilar till det vackra klostret med Treenighetsoch Uspenskijkyrkorna. Mycket folk är i rörelse, för
just idag firas Jungfru Marias födelse. Trängseln är
påtaglig bland mumierna i katakomberna, men allt tas
med jämnmod.
Vädret är fortsatt vackert när vi promenerar till restaurangen "Tsarskoje Selo", där sovjetstjärnan (som
kuriosa) finns kvar över ingången. Efter en god måltid
tar vi taxi tillbaka till hotellet, och eftermiddagen fördrivs efter eget val (alla taxiresor ingår i priset för
resan).
Ingeborg och jag går ut och strosar i kvarteren nära
hotellet, där allsköns gatuhandel försiggår. Ur en kyrka kommer ett brudpar ut för att fotograferas i det fria
och sedan åka iväg i en limousin, med sedvanliga
tomburkar skramlande efter sig.
Efter kafébesök återvänder vi till hotellet för att
vila trötta fötter. På kvällen blir det ny taxiresa; nu till
järnvägsstationen, för att nattåget skall ta oss till Cherson. Skoj och glam hörs i fyrbäddskupéerna, för nu

börjar "alla känna alla". Jag känner mig trygg där jag
ligger, för i överkojen ligger pastor(!) Tysk.
Tåget skakar fram i svarta natten över den ukrainska stäppen, och med några uppehåll tar resan drygt 12
timmar. Tyvärr finns ingen servering på tåget, så frukost får vi bara tänka oss.
Fredag 22 september
Från Cherson blir det långfärdsbuss. På sliten asfaltväg skumpar bussen vidare mot Gammalsvenskby,
över till synes ändlösa flacka fält där det skördas lök,
tomater och solrosor. Efter ett par timmars resa är vi
så framme i byn, där gruppen enligt uppgjord plan
fördelas till olika familjer, med 2-4 gäster i varje.
Solveig och Ingvar Olofsson från Flarka (nära Bjuröklubb) samt Ingeborg och jag blir gäster hos familjen Tormoz. Där får vi även god kontakt med husmor
Alinas mor, Elsa Kozenko (född Utas), som bor i närheten. Med henne kan vi lätt göra oss förstådda på
nuckömålet, som till stor del är lik gammalsvenskbymålet. Det visar sig sedan att de flesta äldre i byn fortfarande klarar dialekten.
Efter lunch gör vi en rundvandring till några av
byns sevärdheter: kyrkan, minnesstenarna över depor-

Ingeborg Gineman med Gammalsvenskbydamerna
Melitta Prasolova (till vänster) och Anna Sigalet (till
Foto: Hjalmar Stenberg
höger).
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terade/fallna och gravgården. Regnskurar får oss dock
att korta av utflykten och till fots ta oss hem till familjen Tormoz, och efter ett händelserikt dygn blir det
skönt med lugn nattsömn.
Lördag 23 september
Dagsprogrammet är späckat. Bussresa till Kachovka,
där vi besöker ketchupföretaget Chumaks kontor, och
gör en rundvandring på marknadsplatsen, där stånden
med mat, kläder, skor och allehanda hushållssaker står
tätt.
Efter lunch på en uteservering besöker vi ett monument över striderna vid Kachovka år 1920, där de
röda besegrade de vita.
På kvällen är det fest i Borgmästargården för oss
gäster med värdfolk. Mat och dryck i överflöd gör att
stämningen snart är hög och förbrödringen allmän.
Flera håller tal och damkören från byn sjunger vackert
flerstämmigt. Byns enmansorkester spelar på elorgel
upp till dans och snart är golvet fyllt av alla danslystna
– med kända och okända stilar!
Runt midnatt trappas festen ner, och i några privatbilar skjutsas gästerna hem i omgångar.
Söndag 24 september
Vädret är fortfarande sommarlikt, så vi promenerar till
tyska kyrkan, där K-E Tysk förrättar förmiddagsgudstjänst. En lokal barnkör sjunger på ukrainska och därefter framför damkören sina svenska sånger.
På eftermiddagen är det gudstjänst i svenska kyrkan; även nu med Tysk som officiant, där också
många ur vår grupp deltar i nattvarden.
Den första svenska kyrkan i Gammalsvenskby
uppfördes i trä år 1787. Den ersattes år 1825 med en
ny kyrka i sten, vilken dock till stor del blev förstörd

under sovjettiden tills bara murarna återstod. Omfattande restaurering har vidtagits så att den vid slutet av
1980-talet kunde återinvigas, nu tillsammans med den
ryskortodoxa församlingen. Den gemensamma kyrkan
har därför idag två olika torn.
Måndag 25 september
Den första punkten för dagen är ett besök på sjukhemmet. På vägen dit stannar vi och tar gruppfoton
vid kulturhuset, där Lenin fortfarande står staty!
Sjukhem och ålderdomshem har var sin del i samma hus. Åldringarna bor i två- och fyrbäddsrum, där
allt är rent och snyggt och verkar rofyllt. Föreståndarinnan som guidar oss tolkas till svenska av Lidija
Utas, som även behärskar gammalsvenska.
På eftermiddagen besöker vi barnhemmet, där alla
2-4-åringar just ligger och vilar. Allt är snyggt och
rent; dagrummet med alla leksaker och teckningar är
näpet att se. Vi besöker även skolan, där en vuxenklass har svenskundervisning ledd av Larissa, en käck
ukrainska.
Tisdag 26 september
Tiden går fort och nu är bara hemresedagen kvar. Ett
sista farvältagande/fotograferande och strax efter
klockan åtta kör bussen genom byn, för att ta med
gruppen, via Berislav och Mikolaiv, till Odessa. Utlovat lunchuppehåll i Odessa går om intet på grund av
att chauffören inte hittar i det kaotiska trafikvimlet
utan väljer fel väg. Plötsligt blir det knappt om tid,
varför lunchen ersätts med något snabbt i Budapest,
där vi byter plan hem till Arlanda, dit vi anländer strax
före klockan 21.
En omtumlande och intressant resa, som med hjälp
av kameran gav bestående minnen!

Inbetalning av medlemsavgiften
och utskick av Medlemsbladet
Den 1 mars har fortfarande många av förra årets medlemmar inte betalt medlemsavgiften för år 2007. Vi
hoppas att detta beror på att ni har glömt att betala in
avgiften och inte att ni har tänkt avbryta medlemskapet. Vi sänder er därför ett nytt inbetalningskort med
detta nummer av Medlemsbladet. För att inte utskicket
skall överskrida portogränsen 100 g har vi blivit
tvungna att utelämna medlemsförteckningen. För att
ni skall komma med i den utgåva av förteckningen,
som sänds ut med nästa nummer av Medlemsbladet,
måste betalning ha skett senast den 15 maj.
För att spara tryck- och portokostnader för föreningen
gör vi så att om det finns två eller flera medlemmar på
samma adress, så skickar vi ändå bara ut ett exemplar
av Medlemsbladet. Om du vill ha ett eget exemplar,
kontakta Inger Nemeth, tfn 08-608 11 14, eller e-post
inger.nemeth@telia.com.

De flesta ur gruppen vid kulturhuset och Leninstatyn i
Foto: Hjalmar Stenberg
Gammalsvenskby.
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vägbyggen, dikning, siktröjning. Ovanliga frågor: information om bygg- och transportföretag,
restauranger.
Kurser
I dagsläget har vi inga planer på att arrangera någon
kurs i Estland i sommar. Vi kommer att försöka ha en
skogsdag i Sverige i samarbete med Mellanskog (förening för privatskogsägare i mellansverige). Håll utkik
på vår hemsida www.lrm.ee.
Årsmötet 2007
Den 9 juni kl. 11.00 har VKS sitt årsmöte på Roslagsgatan 57.
Fler uppdrag vill vi ha!
Planera sommaren med en hel dag i skogen med Toomas – 1 500 EEK (eller en halv dag för 900 EEK).
Man lär sig mycket och får en uppfattning om vad
som behöver göras.
Lästips
www.tidningenskogen.se/lasvart/eskogen.shtml.

Information från Västra Kustens
Skogsägare
Monica Ahlström
Skogsåret 2006 – sammanfattning
VKS budgeterade en avverkningsvolym på 18 500 tm,
och resultatet blev fantastiska 18 700 tm. Det milda
vädret i december har inneburit svårigheter för avverkningsmaskinerna och vägtransporter har varit
nästan omöjliga att utföra. Sammanlagt har under året
93 markskiften avverkats.
Resultatet av fastighetsinventeringen
Av de 177 utskick som gjordes har 62 svarat. Av dessa har 28 lämnat fullmakt, 14 skogbruksplaner går ut
2007, 18 går ut 2008. Sammanlagt har endast 3 begärt
hjälp med att ta fram nya skogsbruksplaner. VKS har
en överenskommelse med Stora Enso att de betalar
framtagning av skogsbruksplaner under förutsättning
att de får avverkningsuppdrag. Passa på att skicka in
uppdrag till föreningen!
Sven Kuinberg – en presentation

Föreningens återväxt är säkrad –
medlemmarna blir allt yngre!
Här presenteras Hembygdsföreningens allra yngsta
medlemmar.
Bröderna Sixten och Sture Rydh är födda den 17/2
2005 respektive 21/7 2006. Föräldrar är Maria Pärnaste, bördig från Höbring, och Fredrik Rydh.
Sixtens och Stures kusin Ida Pärnaste är född den
12/9 2006 och dotter till Åsa och Martin Pärnaste,
bördig från Höbring.
Oscar Hamberg Zetterstedt, född den 20/8 2006, är
son till Annika Hamberg, bördig från Roslep/Birkas,
och Martin Zetterstedt.

•
•
•
•
•

Sixten

Född den 16 mars 1947 i Roslep.
Familj: gift, barn Svea och Toomas, två barnbarn
i Sverige.
Arbete: verkstadschef vid en geologisk expedition, transportavdelningschef på byggfirman Harju KEK, ekonomidirektör vid Keila Algkool.
Fritidsintressen: natur, historisk litteratur, släktforskning, bygga och reparera.
Uppdrag hos VKS/LRM: har kontakter med medlemmar, ger avverknings- och planeringsinformation till medlemmar, skriver fakturor, har kontakter med myndigheter (till exempel ansökningar
och tillstånd). De flesta frågorna från medlemmarna gäller avverkning (möjligheter, praktiska
råd, avverkningsläget, volymer, inkomst). Vanliga frågor: byggtomter, avverkning på byggtomt,

Sture

Ida

Oscar
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Två Derhamnbröder emigrerade till Australien
Marina Wallin
På min mors byrå stod två fotografier som föreställde ett par av hennes äldre bröder: Alexander – "han som försvann i Australien" – och Johannes – "han som stupade i kriget". När jag var barn på 1940-talet och min mors
övriga syskon kom till Sverige, så kom de på besök vid olika tillfällen. Då berättades det om strapatserna under
flykten, och om många besvärliga och eländiga förhållanden i Estland. Mina barnaöron stod på skaft. Alexander
och Johannes nämndes ofta men ingen visste något bestämt om vad som hänt dem – bara att Johannes hade stupat
i första världskriget.
bergs gravsten. Det var då, när jag gick där och läste
på gravstenarna, som jag bestämde mig för att börja
släktforska.
Jag började på en nybörjarkurs och tog mig an den
svenska grenen på min fars sida. Hela den första vintern läste jag bara husförhörslängder med fattiga Morabönder och lika fattiga värmländska järnbruksarbetare. Nästa vinter kände jag mig mogen att börja med
min estlandssvenska gren. På ett seminarium om
släktforskning på Roslagsgatan i Stockholm träffade
jag Inger Nemeth som hade en kontakt, Bruce Hedland-Thomas, i staden Perth i Västra Australien. Hon
hade hjälpt honom söka efter hans svenska anor så
han var villig att nu hjälpa till. Jag hade ju inte lappen
med Alexanders gamla adress kvar, men hade ett
svagt minne av namnet Perth. Så jag chansade och
sade att jag trodde att han hade bott där. Efter en kort
tid kom ett meddelande att Alexander inte fanns med i
något register över vigda eller döda personer i hela
Australien. Denne snälle man Bruce hade även tittat i
telefonkatalogen över Perth och där funnit tre personer som hette Westerberg. Han kontaktade dem, men
det visade sig att alla var ättlingar till den svenske
sjömannen Hugo Westerberg som landstigit i Hamelin
Bay omkring år 1857. Det påstods att alla Westerbergs i västra Australien var ättlingar till denne Hugo.
Alexander måste ha emigrerat någon annanstans.
Hoppet sjönk, vart hade han tagit vägen?
Jag kontaktade flera av mina avlägsna släktingar i
Sverige och frågade alla om de hade hört något om
bröderna Westerberg. Ett barnbarn till min mors syster
Matilda, gift med skolläraren Joel Nyman, var vänlig
att låna mig ett fotografialbum. Och se! Där fanns ett
foto av Alexander och Johannes tillsammans, med
namnen ordentligt påskrivna, och på baksidan var det
stämplat med "Falk Studio, Perth". Alltså hade bröderna träffats i Perth! Nu hände det plötsligt en massa
saker på kort tid.
Johannes stupad i strid
Min yngsta dotter Anneli började söka bland gamla
brev och på Internet. Ett av hennes fynd var ett brev
skrivet 1916 till min mor, som nyss flyttat till Helsingfors för att tjäna i familj. Brevet är från hennes mor
Mare, som skriver: " ... jag har hört från Johannes,
han är i Australien och han är förlovad med en norsk
flicka."

De båda var söner till Kristian Westerberg från Karjasgården i Haversved och hans hustru Mare Stenberg
från Marsgården i Rickul by. Kristian arbetade som
skogvaktare på Rickul godset och var bosatt i Derhamn. Alexander var född 1884 och äldst av fem söner. Johannes var född 1891. I syskonskaran fanns
också tre flickor varav min mor Maria var den yngsta,
hon föddes 1900.
Alexander emigrerar
År 1905 reste Alexander till Australien. Troligen tog
han sig dit som sjöman. I de handlingar som jag lyckats forska fram står det att han anlände till Australien i
oktober 1906. I vilken hamn han landsteg har jag inte
lyckats få reda på, ej heller var han levde och arbetade
under de första tio åren. Den sista kontakten min mor
hade med Alexander var på 1920-talet. Då flyttade
hon själv från Helsingfors till Sverige.
När jag som tonåring lärt mig lite skolengelska
skrev vi ett flygpostbrev till Alexander, till en adress
som min mor bevarat på en liten lapp. Efter några
veckor kom brevet i retur – "Adressaten okänd". Vi
talade ibland om att skriva till Frälsningsarmén och be
om hjälp med eftersökning, men det blev aldrig av.
Det hade nog gått för lång tid. Några år efter vårt brev
städades både adressen och brevet bort. Nu ansågs det
helt omöjligt att få någon vetskap. Men morbror Alexanders öde fanns i mina tankar då och då. Tänk om det
skulle kunna gå att få reda på vad som hänt honom!
Johannes emigrerar
Som många andra unga män fick Johannes söka sin
utkomst på sjön. Det framgår av några vykort som han
under åren 1911-13 skickade från hamnar i Östersjön
till min mor hemma i Derhamn. Vykorten innehåller
små korta hälsningar till en älskad lillasyster.
När Johannes tog det stora steget ut i världen vet
jag inte, men det finns ett porträttfoto som är taget i
Barry Dock i södra England omkring 1914. Nästa
gång jag finner ett spår efter honom är han i Australien. Varför man sade att han hade stupat i kriget, och
troligen i Turkiet, gissar jag var bara ett antagande –
breven från honom upphörde och Australien skickade
många trupper dit.
Mina efterforskningar påbörjas
År 2001 blev jag pensionär och reste för första gången
till Estland. På Rosleps kyrkogård fann jag och mina
två döttrar min morfar skogvaktaren Kristian Wester-
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fanns en grav. Efter en liten tid kom kartor och en hel
del material om australiska trupper och deras strider
under första världskriget. Av dem framgick att Johannes hade stupat i strid den 11 februari 1918 på gränsen
mellan Belgien och Frankrike, bara ett halvår före
vapenstilleståndet. Inte alls någonstans i Turkiet, som
min mor alltid brukade säga när jag frågade. Han är
begravd på Hooge Crater Cemetery i Belgien, cirka 4
km från staden Yeper. Där finns även ett minnesmonument med hans namn och militära tillhörighet inristat. Ja, då uppstod också frågan varför han inte skrev
hem till Estland, till sin mor och sina syskon när han
då åter befann sig i Europa. Detta skulle jag få förklaring till ca 2 år senare. Alla dessa uppgifter om Johannes fick vi våren 2003.
Alexander spåras
Mitt i glädjeyran och uppståndelsen över att ha fått
svar på vad som hände Johannes så fortsatte sökandet
efter Alexander. Min dotter Anneli fann en uppgift om
en rysk A. Westerberg i Västra Australiens Nationalarkiv med hänvisning till flera andra handlingar och
med förkortningar och nummer som vi inte alls förstod vad de betydde. Kunde det här vara vår Alexander från Derhamn? Ny kontakt med vår hjälpare i
Perth togs och han besökte Nationalarkivet för att få
reda på mer. Redan samma dag han gjort det fick vi
besked per mejl att det var rätt Alexander, född i
Nuckö, Ryssland, den 22/1 l884. Kopior av dessa
dokument beställdes, och nu började en spänningsfylld väntan. Alla vi som var engagerade i sökandet
var mycket exalterade. Skulle mysteriet med Alexanders öde slutligen få sin lösning?
Efter en vecka kom äntligen kopiorna, 16 stycken.
Och att detta var rätt person var det ingen tvekan om.
Där fanns en personbeskrivning av hår- och ögonfärg,
längd och till och med hans fingeravtryck. Övriga
uppgifter var "Yrke: gruvarbetare, Bostadsort: Boulder" samt att han hade anlänt till Australien i oktober
1906. Detta var en registrering som alla utlänningar
måste göra under kriget, daterad den 25 oktober 1916
och med hans namnteckning. De övriga handlingarna
skulle vi kanske ha kallat ett "inrikespass". Där fanns
registreringar av varje förflyttning till nytt arbete han
gjort. Att hans nationalitet var rysk framgår tydligt
varenda gång. Han var skyldig att anmäla sig hos polisen varje gång han kom till en ny ort. Som yrke anges
omväxlande arbetare, gruvarbetare, timmerhuggare
och slipershuggare. Sista gången han anmäler sig är i
maj 1921, då han anländer till Mornington Mills för
att arbeta vid ett stort sågverk. Anmälningsplikten
upphörde i slutet av 1920, men detta nåddes inte av
alla som arbetade ute i bushen.
Under hela första världskriget hade Alexander arbetat i gulddistriktet öster om Perth, där järnvägar och
vägar byggdes. Den ständiga jakten efter arbete framträder tydligt. Att det var ett hårt liv han levde förstår

Johannes (stående) och Alexander Westerberg fotograferade i Perth i Australien.

En kväll gjorde Anneli en rätt chansartad sökning i ett
australiskt militärregister via Internet. Där fanns en
John Kristiansson Westerberg, "född i Ryssland, död i
strid 11/2 1918". Var detta rätt person? En osäkerhet
kring namnet uppstod – hade han ändrat namnet till
John? Kristiansson stämde ju och född i Ryssland
(Estland var ryskt år 1891 när han föddes), det var
också rätt. Nu började ett intensivt sökande på Internet. Så småningom fann vi ett litet dokument, från ett
krigsmuseum, för John Kristiansson Westerberg, 52:a
bataljonen Nr 2962, hemmahörande i Tirroan,
Queensland, yrke: förman, snickare. Och på en rad för
uppgifter om anhöriga fanns en anteckning: "hans
broder är död, vet inget mer om honom. Undertecknat: Annie Law, vän" och så hennes adress. Dessa
arkivuppgifter hade ett diarienummer daterat 1920.
Nu uppstod flera nya frågetecken. Var denna Annie Law Johannes fästmö? Och "hans broder", det
måste ju i så fall vara Alexander. Hade han dött före
1920? Varför fanns då inte han med i det kompletta
dödregistret för hela Australien? Hade Alexander
emigrerat igen och fortsatt till något annat land?
Den hjälpsamme Bruce i Australien kopplades nu
in på fallet med Johannes/John. Det som kändes viktigast nu var att få veta var han stupade och om det
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jag efter att ha läst flera historiska böcker om Australien. Skogarna där är av helt annan storlek än vad vi är
vana vid och klimatet är också mycket annorlunda;
allt från stekande hetta till isande kyla, och dessutom
alla insekter som säkert var en stor plåga. Arbetarna
bodde i läger i mycket enkla baracker. Ibland sov man
i enkla skjul på järnvägsvagnarna. De stora träden
fälldes med handkraft – yxa och tvåmanssågar.
Våren 1921 upphörde alltså spåren i arkiven. Men
bevisligen hade Alexander levt efter 1920, vilket inte
stämde med det som Annie Law hade rapporterat.
Som alltid i släktforskning blir det stopp ibland, och
får man svar på en fråga så uppstår två eller tre nya
frågor istället. Men jag kände mig betydligt hoppfullare nu än när jag började sökandet, för nu visste jag i
vilket område som Alexander hade arbetat och att han
varit i livet under våren 1921. Detta år flyttade min
mor till Mora, men det kunde knappast ha varit anledningen till att de förlorade kontakten. Alexanders mor,
"skolhus Nann", och andra syskon fanns ju kvar i
Estland. Hade han kanske försökt att återvända till
Estland som nu var fritt igen?
Johannes soldatbok
För att komma vidare i sökandet gick jag med i Västra
Australiens Släktforskarförbund och fick deras medlemstidningar. Redan i det andra numret läste jag om
en bok som var skriven av en ryskfödd historiker,
Russian Anzacs in Australian History av Elena Govor
(Anzac är förkortning för Australian New Zeeland
Army Corps). Boken handlade om ryssar som mönstrat in i den australiska militärkåren. Jag beställde och
läste boken med förhoppning om att finna något mer
om Johannes och kanske, kanske något om Alexander.
Men det blev en besvikelse. Andra baltfödda personer
nämndes, men ingen av "de mina". När jag kontaktade
författarinnan och tackade för boken nämnde jag att
min morbror Johannes hade tillhört en australisk bataljon och att han hade stupat i strid i Belgien. Hon
blev intresserad och ville ha alla uppgifter som jag
hade. Flera mejl och brev utväxlades, även de fotografier som jag hade av båda bröderna. Av henne fick jag
ett fotografi av kyrkogården i Belgien och så fick jag
veta att det gick att beställa Johannes "soldatbok" från
Nationalarkivet. Efter en månad kom ett tjockt kuvert
med kopior. En liten sammanfattning av innehållet:
Den 13 maj 1916 mönstrar Johannes in i armén, i
Brisbane, Queensland. Läkarundersökningar och vaccinationer finns dokumenterade. I oktober samma år

går manskapet ombord på fartyget "Boonah", som
avgår från Brisbane för att angöra Plymouth, England,
i januari 1917. I England sker en del förflyttningar till
olika platser men den 11 oktober 1917 marscherar
trupperna in i Le Havre, Frankrike. Och så dokumentet som bekräftar att han dödades i strid den 11 februari 1918 vid Ypres. Vidare finns uppgiften att Annie
Law var hans fästmö, och att hans tillhörigheter
(klocka, plånbok med kort och brev) skickades till
henne. Några år efter kriget försöker myndigheterna
utröna om det finns släktingar. Men fästmön har inga
upplysningar om den saken, och myndigheten konstaterar att inga släktingar kan spåras. Det finns också
kopior föreställande tre medaljer som tillhörde Johannes. Standardformuläret "Testamente" hade han lämnat blankt.
I Russian Anzacs in Australian History berättas att
cirka 1 000 ryskfödda män mönstrade in i armén. En
stor värvningskampanj pågick våren 1916 och många
anmälde sig. En del såg det som sin plikt att nu tjäna
landet som hade tagit emot dem. Och de flesta var
övertygade om att kriget inte skulle pågå länge. I boken läste jag också att alla brev som soldaterna skickade genomgick en mycket sträng censur. All korrespondens som inte var skriven på engelska konfiskerades. Det kan vara förklaringen till varför de anhöriga hemma i Estland aldrig fick något livstecken från
Johannes när han befann sig i Europa.
Alexander drunknad
I ett brev till Elena Govor nämnde jag att det var Johannes bror Alexander som jag egentligen hade börjat
söka efter. Hon var mycket hjälpsam och erbjöd sig att
söka på de mikroficher som finns i Nationalbiblioteket. Efter en kort tid fick jag ett besked från henne om
att hon funnit uppgifter om en Alexandra Westbury,
man och snickare född i Estland, som drunknat 1926.
Och jag fick rådet att undersöka detta underliga genom att beställa en dödsattest. Naturligtvis gjorde jag
det! Alla ledtrådar var ju värdefulla. Att utländska
namn ofta kan bli förvanskade och feltolkade är inget
ovanligt, så nu var jag igen mycket förväntansfull.
Efter en hel del trassel fick jag äntligen en kopia
på dödsattesten. Där stod åter namnet Alexandra
Westbury, men allt annat stämde ju vad gällde ålder,
kön och ursprungsland. Denna person hade drunknat
den 6 mars 1926 i Hamelin Bay i Västra Australien.
Ja, det kanske kunde vara Alexander. Fast helt övertygad var jag inte. Men om det var en olycka så borde

Utdrag ur Johannes Westerbergs soldatbok: "Dödad i strid den 11/2 1918".
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det ha stått om det i tidningarna eller åtminstone finnas en polisrapport.
Nu bad vi vår vänlige hjälpare Bruce om assistans
igen. Han bor nämligen i rätt område av landet, i sydvästra Australien. Han gick omgående till biblioteket
och läste tidningarna för tiden omkring den 6 mars
1926. Och nu besvarades alla frågor. Det VAR vår
Alexander. I tidningen The South-Western News fanns
vid tre olika tillfällen artiklar om denna olycka. Tillsammans med kopiorna av artiklarna fick jag också en
kopia av polisrapporten. Åttio år efter händelsen kom
äntligen gåtans lösning.
Alexander arbetade som snickare vid ett byggföretag. Till en förman nämnde han att han hade ont i en
arm men att nästa dag, på lördagen, så skulle han ge
sig ut för att fiska och jaga. Ett av vittnena berättade
att han hade mött Alexander i affären, där han hade
frågat efter fiskelina och handlat matsäck. Handlaren
kände honom sedan många år, som en "reserverad
men mycket populär person, omtyckt av alla". På tisdagen meddelar en kvinna till polisen att det hade stått
en cykel vid stranden i Hamelin Bay under två-tre
dagar och att det låg en väska med fisk och en del mat
bredvid. Ytterligare någon hade hört två skott som
avlossats i området på söndagsmorgonen.
Polisen börjar nu genomsöka området, som har en
otillgänglig och farlig strand med kvicksand. Under
onsdagen finner man en livlös kropp flytande i vattnet. Mannen identifieras som estländaren Alexander
Westerberg, 42 år, och obduktionen fastställer att han

har drunknat. Hans fickur hade stannat på 8.45 och
hans plånbok med 47 pund fanns kvar. Polisrapporten
visar att något brott inte kunde styrkas. Man antog att
han inte var simkunnig och att han fallit i vattnet när
han skulle plocka upp några skjutna fåglar. Man konstaterar också att ingen anhörig finns i landet. Alexander begravdes i staden Busselton. I dag finns inte
gravplatsen kvar, då de enkla träkorsen har en begränsad hållbarhet.
Det är ödets ironi att han omkom just vid Hamelin
Bay, som är exakt samma plats där den svenske sjömannen Westerberg landsteg många år tidigare. Att
namnet Alexander Westerberg blev felskrivet som
Alexandra Westbury i en av tidningarna och exakt
samma fel fanns i registret över döda gjorde det nästan omöjligt att hitta honom. Det var tack vare författarinnan och historikern Elena Govor, som genom sin
stora erfarenhet av hur utländska namn kan förvanskas
till oigenkännlighet, som vi äntligen fann min morbror.
Slutord
Det tog oss sammanlagt fyra år att söka efter och slutligen finna Alexander. På köpet fick vi också veta mer
om hans bror Johannes. Det har varit en resa i tiden,
mycket lärorik och förenad med både glädje, förhoppningar och besvikelser. Men detta äventyr som släktforskare har också givit mig många nya vänner.

En estlandssvensk manifestation
i Hapsal
Ingegerd Lindström
Den 3-5 augusti firas Vita Damens dagar i Hapsal. Då
tänkte vi att det vore ett bra tillfälle att göra en estlandssvensk manifestation på Svensktorget. Planerna
är i full gång, och om du vill medverka med något så
hör av dig till Ingegerd Lindström på telefon
08-501 64 714 eller e-post recreo@telia.com.
Vi kan till exempel presentera våra respektive
hembygdsföreningar, lite fakta om estlandssvenskarna, Kustbon, våra böcker och så vidare. Har du några
idéer så hör av dig!
Boka samtidigt in den helgen för att delta eller bara
strosa runt bland alla stånden av hantverk och tingeltangel! Mer information kommer i nästa nummer av
Medlemsbladet.

Träffen på Ölbäckstranden
äger i år rum lördagen den 7 juli.

Nyhetsnotisen i The South-Western News den 16
mars 1926 om att Alexander Westerberg har hittats
drunknad.

Välkomna!
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SOV:s kalendarium våren 2007
30 mars
kl. 18.00

Pubafton på Roslagsgatan 57.
Denna gång står Runöföreningen
som värdar.

21 april
kl. 13.00

SOV:s årsmöte.
Plats: Estniska huset, Wallingatan
32-34, Stockholm.
- Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
- Gammalsvenskbyborna 225 år.
- Svenska Kulturrådet i Estland presenterar sin verksamhet.
- Underhållning av den musikaliska
familjen Määle.

13 maj
kl. 11.0014.00

Välkommen till Roosta semesterby i
det Estniska landskapet Läänemaa
vid Östersjön!
Här finns 32 stugor med ett, två eller tre sovrum. Rökfria rum. Ett hus även med bastu.
Platser för husvagn med framdragen el.
I huvudbyggnaden ligger ett nytt fritidscentrum
med restaurang, bar, konferensrum, bowlingbanor, bastu, bubbelpool och vilrum.
Du kan spela biljard, tennis och minigolf, jogga, cykla, vindsurfa, hyra roddbåt och åka på
utflykter, t.ex. till Hapsal eller Odensholm.

Repris av seminarium med Glenn
Kranking, Ohio State University,
USA.
"Tidningen Sovjet-Estland och sovjetisk propaganda till estlandssvenskarna 1940-1941".
Plats: Roslagsgatan 57, Stockholm.
Pris 50 kronor. Lättare förtäring ingår.
Anmälan senast en vecka i förväg till
Ulla-Stina Rundgren på SOV:s expedition, tfn 08-612 75 99, eller epost till
info@estlandssvenskarna.org

20% rabatt för medlemmar i
Rickul/Nuckö Hembygdsförening!
Tfn +372 47 97 230, 97 238, fax 97 245
E-post roosta@roosta.ee
Webbplats http://www.roosta.ee

Estlandssvenskar på Bok &
Bibliotek 27-30 september
Eva Sivertsdotter

Markägare i Estland!

Årets bokmässa i Göteborg har Estland i fokus. Självklart kommer också estlandssvenskarna att finnas på
plats med en egen monter i närheten av Estlands stora.
Självklart kommer vi också att ha ett samarbete med
Estland under mässdagarna i form av gemensamma
aktiviteter.
I estlandssvenskarnas monter kommer olika estlandssvenska föreningar att samsas men som huvudman står Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV. Vi
kommer att sälja böcker och äldre nummer av våra
respektive tidningar; och naturligtvis kommer vi också
att informera och berätta om oss och vilka vi är.
I nästa nummer av Medlemsbladet kommer det att
finnas mer utförlig information om vårt deltagande i
Bok & Bibliotek. Men ett tips! Boka hotell inför bokmässan i Göteborg senast i april, det är en mässa som
drar många, många besökare och redan framåt sommaren kommer det vara fullbokat inför den 27-30
september.

Behöver Du hjälp med markärenden:
 överlåtelse
 arv
 försäljning
 andra ärenden
kontakta oss för närmare information!

Katrin Schönberg
Jus Suecanum OÜ
Tfn/fax: +372 47 37339
Mobil: +372 52 79641
E-post: katrin@jussuecanum.ee
Hemsida: www.jussuecanum.ee
Adress: Jaama 13, 90507 Haapsalu,
Estland

Medlemmar i Rickul/Nuckö
Hembygdsförening får 15 % rabatt!
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