
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi behöver fler medlemmar, värva 

en vän! 
Årsavgiften är 150:-/ person.  

Hemmavarande barn 50:-, dock 

högst 350 :- (familj på samma adress). 

Insättes på pg 187879-2  
Kom ihåg att skriva namn och adress. 

Frågor till Hanna Larson,  

johanna.larson@hem.utfors.se, 

0498-380 62 

 

 

 
 

Föreningen Svenskbyborna  

Nyhetsbrev, sommar 2017 

 

 

Hej alla vänner och medlemmar, 
 
Äntligen är sommaren här! 
Det har varit en intensiv vår med mycket arbete 
och uppmärksamhet kring DNA-projektet. Myck-
et roligt att det engagerar såväl gamla som nya 
medlemmar. Glädjande nog har vi nu också fått 
våra sökta medel beviljade, så att vi kan gå vidare. 
 
Styrelsen har jobbat med att revidera stadgarna. 
Den största förändringen är att låta verksamhetså-
ret och räkenskapsåret följa varandra, som det är 
idag är det olika. Styrelsen föreslår att båda följer 
kalenderåret, så att det är enklare. Den största 
förändringen då, är att vi förlägger årsmötet på 
våren och låter högtidsdagen den första augusti att 
få vara just en högtidsdag. 
Styrelsen kommer att föreslå en stadgeändring på 
årsmötet i år. Det nya förslaget ligger på hemsi-
dan, så att alla som är intresserade kan gå in och 
titta och komma med synpunkter senast den 15 
juli till johanna.larson@hallfose.se.  
Beslut tas på årsmötet om årsmötet så vill. Är det 
någon som inte har tillgång till hemsidan, skickar 
vi den naturligtvis per post. Hör då av er till Jo-
hanna Larson 070-721 68 58.  
 
Vill du ha lite koll på vad som händer i förening-
en? Se på vår hemsida och gå med i Svenskbybor-
nas facebookgrupp, där aktuella händelser ständigt 
kommer in. 
 
www.svenskbyborna.se. 
Facebook/svenskbyborna 
 
Styrelsen 
 
--------------------------------------------------------------------- 

 
När syrener blommar 
Karl-Erik Tysk hade med sig en liten grupp till 
Gammalsvenskby för att fira Valborg 2017.  
Gå in och läs hans levande rapport från resan på 
Svenskbybornas hemsida. 
www.svenskbyborna.se 
 

 

KALENDARIUM 2017 
Med reservation för ändring, se hemsida för info. 
 
Svenskbybornas museum med café  
Tisdagar-söndagar 26 juni-13 augusti kl 13-16.  
Därefter söndagar i augusti och september. 
Svenskbygården i Roma. 
 

Föreläsning med Jörgen Hedman  
Måndagen den 31 juli kl. 18.00  
”De tyska byrapporterna från 1942.”  
Svenskbygården i Roma. 
 

Högtidsdagen, tisdagen den 1 augusti;  
10.00 Gudstjänst i Roma kyrka,  
c:a 13.30 årsmöte vid Svenskbygården 
Svenskbygården 40 år 
 

Torsdagsfika 21/8, 29/9, 27/10 och 24/11 
Kl. 14-16 sista torsdagen varje månad aug-nov. 
Välkomna på fika och samtal i svenskbygården! 
 

Svenskbyns mattraditioner 
10/10, 24/10, 8/11, 22/11 
Studiecirkel på Gotland där vi lagar mat ihop. 
Kontakta Anki Wallin om du vill vara med.  
070-7442017, ac.wallin@hotmail.com 
 
Svenskbykören  
Är vilande och har ingen aktivitet just nu. 
 

Höstfest på Gotland.  
Lördag den 28 oktober 
Se tid och plats på hemsidan. 
 

Adventsfirande i Stockholm  
december 

 
Torsdagsfika med Birgitta Utas 

 

mailto:johanna.larson@hem.utfors.se
http://www.svenskbyborna.se/
mailto:ac.wallin@hotmail.com


Medlemsantalet ökar 
Då det funnits en känsla av att medlemsan-

talet fortsatt sjunka har en genomgång 

gjorts av medlemsmatrikeln, där 2016 års 

medlemsmatrikel har jämförts med 

2007/2008 års medlemsmatrikel. Antal 

adresser har räknats, en adress kan ha flera 

medlemmar, vilket gör att det samman-

lagda medlemsantalet alltså är högre. 

 

2007/08 års matrikel hade 643 adresser 

varav 243 adresser gick till Gotland (38%).  

2016 års medlemsmatrikel hade 662 med-

lemsadresser, vid dags dato 650, då 12 

adresser tagits bort p.g.a dödsfall. Av dessa 

650 adresser går 91 adresser till Gotland 

(14%) och 4 till utlandet. 

 

En analys av detta är att medlemsantalet 

har ökat. Men medlemsantalet minskar på 

Gotland. Föreningen hanterar många döds-

fall i medlemsmatrikeln, men det tillkom-

mer också ständigt nya medlemmar.  

 

För 10 år sedan hade föreningen 152 fler 

medlemsadresser till Gotland än vad före-

ningen har 2016. Det kan tyda på att barn 

och ungdomar till gotlandsmedlemmar har 

flyttat till fastlandet men ändå är med i 

föreningen och att många fastlänningar 

som ej har släktband tycker föreningens 

verksamhet är intressant att stödja. Före-

ningen är en bred nationell förening med 

förankring i stora delar av Sverige och i 

världen. 

 

Det nationella uppsvinget kan bero på den 

ökade aktiviteten föreningen har via soci-

ala media, mer aktiv hemsida, där t.ex. 

föreningens hjälpverksamhet i Gammal-

svenskby når fler. Föreningen har också 

under de senaste åren varit engagerad i 

många projekt som synts i både lokal me-

dia och riksmedia. 

 

Glädjande nog har vi också redan högre 

medlemsintäkter i år jämfört med föregå-

ende år (hittills 6%).  

 

Johanna Larson  

/matrikelansvarig 

 

Museet i sommar 
Svenskbygården med museum och café 

kommer att var öppet 26 juni-13 augusti, 

tis-sön kl 13-16. 

Vi har haft flera grupper på besök under 

våren, där vi visat utställningen och ordnat 

med fika, vilket alltid är uppskattat. 

 

Vi behöver hjälp med fler volontärer, som 

kan sitta i museet och välkomna gäster. 

Vihälsar nya och gamla medlemmar att 

ställa upp och bidra med berättelser och 

erfarenheter om vår historia. Den hjälpen 

är värdefull som en viktig del av museet 

och besökarnas upplevelse.  

 
Då det var svårt att få ihop volontärer 2016 

har vi i år anställt Emma Johansson, som 

säkerställer att museet och cafeet är öppet 

de dagar vi annonserar ut.  

Detta gör också att det är enklare att vara 

volontär, då Emma sköter det praktiska.  

 

Vi tar också tacksamt emot bidrag till cafét 

i form av kaffebröd. Ersättning för 

ingredienser fås mot kvitto. Nästa vår 

planerar vi också att ha en studiecirkel i 

Svenskbybornas historia, för de som 

känner sig osäkra och inte hittills vågat 

ställa upp som volontärer. 

 

 
 

Är du intresserad av att var volontär, hör 

av dig till Tina Knutas. 070-480 78 89. 

 



 

DNA-projektet 

Alla 25 salivprov på DNA är nu insamlade, 

18 stycken på Gotland och 7 stycken i 

Gammalsvenskby. 

Det har varit ett intressant, spännande och 

inspirerande uppdrag att samla in proverna. 

Många trevliga, glada och fantastiska 

möten. Det har varit ett rent nöje att få åka 

runt och träffa de 25 personer som villigt 

och med stort intresse har ställt upp och 

spottat i ett provrör. De flesta förberedda 

på att jag skulle komma, men även en och 

annan som jag bara har dykt upp i dörren 

hos, men som ändå ställde upp och bidrog 

med ett prov till forskningen. 

Jag måste också tacka de anhöriga till de 

utvalda personerna som även de har 

bidragit till en trevlig stämning vid 

provtagningarna. Intresset för att delta i 

projektet har varit stort i både övriga 

Sverige och även från Kanada.  

 

Therese Annas-Ljung och Anna Bila (f 

Annas) Anna sa att –Ja, jag fick aldrig 

komma till Sverige, men mitt saliv fick det 

iallfall! 

 

När jag skulle börja samla in prov fick jag 

en lista med förslag på namn, utan varken 

adresser eller telefonnummer. Jag visste 

inte riktigt vart jagskulle börja så jag 

kontaktade Birgitta Utas och fick stor hjälp 

i att reda ut släktskap och hitta möjliga 

provlämnare på Gotland. 

Jag har gjort en snabb översikt bakåt i 

släktleden hos de personer som har lämnat 

prov och ser att vi har nog täckt in de flesta 

svenskbysläkterna. Med det hoppas jag 

även att det finns en bra grund att få fram 

vart de som kom till Dagö kom ifrån. 

Kanske kan det bli som reportern i  

 
 

gotlandstidningen skrev att vi visar att 

Gutasagan är sann.Intresset hos media har 

varit stort och det har skrivits om projektet 

både i lokal och nationell press, som 

Upsala nya tidning och magasinet 

släkthistoria. 

 Gustaf Knutas lämar sitt salivprov till Therese 

Annas-Ljung. Lillja Malmas tolkar. 

 

Vi har nu fått medel beviljade från 

Gotlandsfonden och DBW, vilket gör att vi 

har full finansiering och kan gå vidare med 

analyserna som ska göras på Uppsala 

universitet.  

Vi lämnar proverna där den 9 juni. 

Förhoppningsvis får vi resultat till hösten.  

Vi kommer fortsätta att hålla er 

intresserade uppdaterade med vad som 

händer i projektet på Föreningen 

svenskbybornas hemsida. 

www.wp.svenskbyborna.se. 

 

/Therese Annas-Ljung, DNA-projektet  

 

Skänk ett bidrag till byn!  

Tusen tack för de gåvor ni medlemmar 

skänker till byn, pengarna gör skillnad! 

Byborna har det extra tungt nu då landets 

ekonomi är mycket dålig, vilket drabbar 

byborna hårt. Femton män från byn är 

inkallade vid fronten. Byborna betalar 

själva dyra mediciner och operationer. 

Föreningen fördelar pengarna och ser till 

att hjälpen kommer fram, tack vare Sven 

Bjerlestam hjälp. Gå in på hemsidan och 

läs regelbundna rapporter från byn från 

Sven. 

Sätt in pengar på pg 187879-2 eller 

föreningens swishnummer 123 225 22 86.  

100 kr är till stor hjälp till någon i byn! 



Tack Greta! 
Vi tackar Greta Klang som skänkte en stor 

mängd stickade tröjor, mössor & vantar till 

barnen i byn, som vi tog med på vår resa i 

mars. Varmt uppskattat i byn! 

 

 
Greta Klang 

 

Svenskbykören har paus 
Kören har bestämt sig för att ta en paus på 

grund av olika omständigheter. Vi hoppas 

få igång körverksamhet till hösten igen. Är 

du intresserad av att vara med så hör av dig 

till styrelsen. 

 

Svenskbyprojektet (ICLD) 
Den 18-22 maj hade vi ett härligt besök av 

våra ukrainska vänner från 

Gammalsvenskby, Zmijivka. Detta var 

aktivitet nr 2, den första var i september 

2016 när vi besökte byn. Tolv stycken var 

här med Natasha Hatunseva och Sven 

Bjerlestam i spetsen.  

 

 
De bodde på Roma Brukshotell, fem 

intensiva dagar ägnades åt många givande 

studiebesök. Vi besökte flera intressanta 

jordbruk med förädling, vilket de 

uppskattade mycket. Den andra halvan av  

tiden ägnades åt studiebesök på offentliga 

inrättningar som Fole skola och förskola, 

Gotlands sjukhem, Roma biliotek m.fl. På 

lördagskvällen visade Svenskbyföreningen 

den nya utställningen på Svenskbygården, 

vilket var en ögonöppnare för dem. 

Kvällen avslutades med traditionell borsjtj 

med mycket vitlök! 
 

 
Studiebesöket hos Tor-Björn Kotz, LB-

spannmål AB var mycket uppskattat. 

 

Glädjen över studieresan till Gotland var 

väldigt påtaglig, halva gruppen hade aldrig 

flugit förut! De är väldigt vetgiriga, 

ihärdiga och tacksamma för vårt 

gemensamma projekt. Den stora 

behållningen för Region Gotland är att 

smittas av deras stora livsglädje. De är 

tacksamma för det de har – medan vi ofta 

är missnöjda för det vi saknar, skillnaden i 

livsinställning är påtaglig! 

Nästa utbyte blir i september när vi åker 

till byn igen. Glädjande är att vi nu också 

fått bifall för ett tredje projekt, vid sidan av 

demokrati och jordbruk som är i gång. 

Projektet heter ”Pilotby i förändringstid” 

och är inriktat på i huvudsak turism, nu 

skall grannbyarna involveras mera också.  

 

Gå gärna in på Svenskbybonas 

facebooksida för mer bilder och 

information. 

 

Lars Thomsson, projektledare 


