
Föreningen Svenskbyborna 

Nyhetsbrev vintern 2019 

Hej! 

Här kommer det ett nyhetsbrev fullt med 

information. Det är mycket som händer nu! 

  

Under sommaren var Svenskbymuseet  

öppet av ungdomarna Christian Hoas och 

Katya Kozak från Gammalsvenskby.  

I höstas fick Svenskbygården en upp-

fräschning och fick inför 90-årsjubileet , trä-

detaljerna i klassiskt blått. 

Högtidsdagen firades traditionsenligt med 

gudstjänst och årsmöte i Roma den första 

augusti. Årsmötesprototokoll och årsredo-

visningen finns på hemsidan.  

Det har ordnats mycket trevliga höstträffar 

på Gotland och i Stockholm. 

2019 firar vi 90-årsjubileum som kommer 

att uppmärksammas på flera sätt. 

Föreningen jobbar med en jubileumsbok 

där Peter Knutas är redaktör.  

Jörgen Hedman skriver just nu en ny bok 

som handlar om Gammalsvenskby 1939-

45. Mycket spännande. 

Vill du ha koll på vad som händer och följa 

vad som händer i föreningen? Läs vår 

hemsida och gå med i Svenskbybornas  

facebookgrupp, där aktuella händelser 

ständigt kommer in. 

Styrelsen 

Dags att betala medlemsavgift! 
Intresset för Svenskbyborna ökar och gläd-

jande nog har medlemsantalet ökat något, tack 

vare er. Vi ber vi er fortsätta att värva fler med-

lemmar bland nära, kära och andra ni vet skulle 

vara intresserade.  

Ju fler vi blir desto bättre för framtiden! 

Årsavgiften är 150 kr per person, hemmava-

rande barn 50 kr dock högst 350 kr  

(familj boende på samma adress.)  

Betalas till pg 187879-2 eller swisha till 

123 225 22 86. 

   

KOM IHÅG NAMN OCH AKTUELL ADRESS!  

Skriv in alla familjemedlemmar, så vi får rätt antal 

medlemmar i matrikeln. 

Medlemsresa till Dagö 2019 v. 32  

I augusti blir det favorit i repris, då de fantas-

tiska guiderna Jörgen Hedman och Urmas  

Seriland ordar en studieresa till Dagö. 

Det är nervkittlande att få se och vandra på 

platser våra förfäd er en gång brukat.  

Kom med och se spännande platser som Kors-

backa, Röicks kyrka och upplev en rökbastu på 

Mikkelsgården. Mer info kommer på hemsidan. 

 

För frågor och intresseanmälan hör av er till  

Peter Knutas.  

janpeter.knutas@gmail.com 073-779 90 53 

 

 

Mats Wilson 

Det är med stor sorg och saknad vi måste 

meddela att vår kassör dog i oktober efter 

en tids sjukdom. Han var en mycket kom-

petent, varmhjärtad och godmodig styrelse-

ledamot som vi kommer att sakna mycket.  

Vila i frid Mats.  

 



Svenskundervisning i Svenskbyn 

Föreningen har fått fortsatt ekonomiskt stöd 

med 60 000 kr från ”Oscar Ekmans stiftelse” 

för att fortsätta med svenskundervisning  i byn 

2019. Larissa Belei har undervisning två 

gånger i veckan, eleverna studerar som tidi-

gare på sin fritid. Det är en ungdomsgrupp 

och en vuxengrupp.  

Pengarna går också till att fortsätta utbytet 

mellan Sverige och byn, så att det skapas 

goda relationer för framtiden och att eleverna 

får möjlighet att träna på sin svenska. 

DNA-projektet 

Under våren kommer så äntligen resultaten 

från DNA-projektet. På grund av byråkrati och 

den nya GDPR-lagen har det dragit ut på ti-

den, men nu är alla tillstånd klara.  

Det ska bli fantastiskt spännande att få reda 

på om det blir några intressanta resultat.  

Uppsala universitet kommer att ge ut en pub-

likation i ämnet och vi hoppas också kunna 

ge ut en bok  med Göran Svedberg som för-

fattare, för att dokumentera hela projektet.  

Bild: Elsa Thomsson lämnar prov 

KALENDARIUM 

 

Fika i Svenskbygården 

Sista torsdagen varje månad  

31/1,  28/2,  28/3,  25/4,  30/5.  

Vi träffas mellan kl 14-16 ca och njuter av gott 

kaffebröd. Svenskbygården på Gotland. 

27 april kl. 10.00 Vårstädning 

Vårstädning och trädgårdsarbete i Svenskby-

gården, smörgåstårta till alla.  

1 maj Familjedag på Svenskbygården 

Se mer information på hemsidan. 

26 juni 11 augusti  

Svenskbymuseet öppet 

Svenskbymuseet öppet ons-sön 13-16 

1 augusti Högtidsdagen i Roma 

10.00 Gudstjänst, c:a 13.30 årsmöte 

2 augusti jubileumsfest på Visby Strand 

Se mer info i annons 

V. 33 Resa till Dagö.  

Se mer info hemsidan. 

Oktober Höstträff på Gotland 

December Höstträff i Stockholm 

Svenskbybornas mattraditioner  

Studiecirkel. 

Anmäl intresse till Anki Wallin på 070-

7442017, ac.wallin@hotmail.com 

Det tillkommer fler aktiviteter efterhand. Håll 

utkik på hemsidan och på facebook! 

Byborna behöver fortsatt hjälp! 

Byborna har det tungt i spåren av kriget i 

östra Ukraina och drabbas hårt av landets 

usla ekonomi. De har svårt att bekosta kolet 

som värmer husen och nödvändiga medici-

ner. Hjälpbehovet av hjälp är stort och by-

borna är oändligt tacksamma när de får hjälp. 

 

Föreningen garanterar att pengarna kommer 

fram och de redovisas noggrant. Föreningens 

insamlingar har under året givit pengar till ål-

derdomshemmet, förskolan och enskilda be-

hövande. Även 100 kr är till stor hjälp till nå-

gon i byn!  Eller bli månadsgivare! 

Sätt in pengar på pg 187879-2 eller förening-

ens swish 123 225 22 86.   



Jag är i full gång med att scanna och fotografera tid-

ningsartiklar, fokuseringen på detta beror också på 

den planerade jubileumsskriften. På höstfesten efter-

lyste jag och Jörgen Hedman tidningsartiklar och bil-

der från tiden för ankomsten till Sverige. Så nu går jag 

igenom vad vi redan har och har även fått in en del 

nytt.  

Parallellt med detta har jag börjat digitalisera Lennart 

Martis rullband, en fantastisk ljudskatt från sextiotal 

och framåt. När det gäller bildarkivet så finns det tre 

arkiv som gjorts av de tidigare ordförandena, så det 

krävs jämförelser emellan pärmarna, vilket är tidskrä-

vande.  

En annan sak som jag söker finna en teknisk lösning 

för är våra filmer, Topotekssidan kan inte i nuläget, 

hantera längre filmsekvenser pga. att de är för stora. 

Så  där arbetar jag och Johanna Larsson på att ordna 

en koppling från hemsidan till Vimeo eller YouTube. 

Något som är extra roligt med arbetet med arkivet, är 

när jag träffar någon som har en koppling till en bild 

eller så. Nu senast träffade jag Eva Bendegard på Pet-

ter Buskas begravning. Hon har jobbat inom re-

sebranschen, talar flytande spanska och varit i Argen-

tina. Så hon vill gärna gräva vidare i historien om Pet-

ter Andreasson Buskas som hamnade i Argentina 

1911, en släkting till henne. Väldigt spännande att se 

vad hon kan hitta!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topoteket och en planerad museifilial i Ukraina 

Rapport från Peter Knutas  

Nåväl, det är ett stort och omfattande arbete och Rom 

byggdes inte på en dag ! (latin: Roma uno die non est 

condita) är ett ordspråk som styrker behovet av tid för 

att skapa stora saker. 

Framledes är tanken att när jag satt nån sorts grund-

struktur och det mesta är uppe, börja med fas två som 

består i att fylla i luckor, som när det saknas namn och 

länka ihop familjer osv. Men också göra det möjligt 

för andra att lägga upp material. Tanken är att jag skall 

hålla i en kurs där man lär sig grundläggande saker om 

scanning och hur systemet fungerar. Till detta krävs 

medlemmar som vill bidra och skulle vara väldigt ro-

ligt med grupp med blandade åldrar som kan komplet-

tera varandra. Mer om detta i nästa nyhetsbrev. 

Tanken på att även byn skulle ha ett museum har fun-

nits ett slag och nu tycks det som vi kan börja förverk-

liga detta. Att det finns ett behov är tydligt, det är inte 

så många gummor kvar i byn som muntligen kan dra 

historien och det skulle också kunna bidra till att 

stärka kunskapen om historien för det uppväxande 

släktet i byn. En del av ICLD-projektet handlar om 

turism och där finns mycket engagerade deltagare som 

skulle kunna förvalta och visa det nya muséet. Vad 

gäller lokal så undersöktes det under ett besök i sep-

tember 2018, har hittat ett intressant objekt som ligger 

nära kyrkan. Vidare så har vår ordförande ansökt om 

pengar och fått 80 000 sek från Oskar Ekman fonden. 

Så det mesta är på plats! Kvarstår genomförande och 

en realistisk tidsplan, med tanke på jubiléet i år så 

kanske det inte hinns under 2019, men ambitionen 

finns! 

Avslutningsvis vill jag bara kort berätta om ett roligt 

sammanträffande. Det skedde under sista besöket i 

byn. Jag var med ICLD-projektet i skolan där de hade 

sin utbildning, mitt uppdrag var att dokumentera med 

film om projektet. Det var annonserat ett bussbesök 

vid kyrkan, så turistdelen av projektet begav sig dit och 

jag slog följe. Väl där så var det ett väldigt bekant an-

sikte med som guide. Det var Malcolm Dixelius, den 

fd. utrikeskorren som tidigt gjorde nyhetsinslag från 

byn. Väldigt roligt möte och för att återknyta till arki-

veringsprojektet, så gav han sin tillåtelse till att vi kan 

få använda hans gamla reportage i digitaliseringen. 

Med varma förhoppningar om ett gott 2019!  



 

Välkommen till Föreningen Svenskbybornas  
90- års jubileum! 

Wisby Strand 2 augusti 2019 kl. 18.00 

 

Kom med och fira 90 år sedan Svenskbyborna kom till Sverige. Vi har slagit på stort med 
fin middag, ukrainsk orkester från Gammalsvenskby och dans med orkestern Zaesarz!  

Program 
18.00 Mingel med ukrainsk musikunderhållning 
19.00 3-rättersmiddag 
Dans med Zaesarz efter middagen 

Meny: 
Förrätt: Löjrom med västerbottenpaj, rödlök, crème fraiche, örter och citron 
 
Varmrätt:  
Alt. 1. Helstekt ryggbiff med rostad kål, svamp, sellericrème, teriyakisås och syltad ingefära  
Alt. 2 Torskrygg på palsternacka/fänkålscrème, toppas med musslor, chorizo och örter 

Efterrätt: 
Äppelpaj med smak av kardemumma, kokossmulor, serveras med vanilj crème fraiche.  
Kaffe eller te. 
 
Det finns bar för de som önskar starkare drycker till maten. 

Kostnad: (priset är subventionerat av föreningen) 
Trerätters middag med kaffe, alkoholfri dryck och underhållning 
Medlem: 400 kronor 
Icke medlem: 510 kronor 
Barn under 15 år halva priset och barn under 3 år gratis. 
 
Anmälan senast 31 maj. Observera att anmälan är bindande. 
Vid anmälan var god uppge val av varmrätt och eventuella kostavvikelser. 

Anmälan till: 
Lilian Jakobsson 0704 21 73 22 eller lilianjakobsson@hotmail.com 
eller Christina Knutas 070-480 78 89 eller tina@knutas.me 

Betala till pg. pg 187879-2 eller swish nr: 123 225 22 86.  
Märk betalningen med namn och ”jubileumsfest” 
 


