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Svenskbyföreningen har haft ett aktivt år. Antalet medlemmar var 691 personer. 
Mycket av året har präglats av det kommande 90-årsjubileet med fest och 
jubileumsbok inför det. Föreningen har under verksamhetsåret också börjat 
projektera för ett svenskbymuseum i Gammalsvenskby. Vår kassör Mats Wilson 
dog i oktober efter en kort tids sjukdom. Han var en mycket kompetent, 
varmhjärtad och godmodig styrelseledamot som vi kommer att sakna mycket. 
Hans roll har ersatts av hans gamla kollega Örjan Dahlströms redovisningsbyrå, 
Balansredovisning AB.  
 
Under året har föreningen genomfört följande:  

• firat Högtidsdagen den 1 augusti  

• fortsatt driva DNA-projektet ”Vems är du”  

• beslutat och börjat planera för ett svenskbymuseum i Gammalsvenskby 

• producerat en jubileumsbok till 90-årsjubileet 

• kompletterat vårt digitala arkiv i ”topoteket” 

• anordnat en ”familjedag” på Svenskbygården 

• hållit Svenskbymuseet med café i Roma öppet 

• fortsatt det humanitära arbetet i Gammalsvenskby 

• fortsatt driva svenskundervisning i byn  

• ordnat språkresor för svenskeleverna 

• haft 6 studiecirkelträffar i Svenskbybornas traditionella matlagning 

• ordnat 8 torsdagsfika för medlemmarna 

• arrangerat höstträff på Gotland  

• ordnat städdagar på Svenskbygården 

• arrangerat medlemsträff i Stockholm  

• arrangerat 2 föreläsningar med Jörgen Hedman i Svenskbygården 

• hållit flera föreläsningar om Gammalsvenskby 

• ordnat bokade visningar av museet med fika för 10 grupper  

• styrelsen har under året haft 9 protokollförda styrelsemöten 
 

1:A AUGUSTI 

Den första augusti 2018 firades i Roma för 89:e gången. C:a 200 personer närvarade från 
hela Sverige och Gammalsvenskby. Klockorna ringde in medlemmarna och Roma kyrka 
var nästan fullsatt. Gudstjänsten leddes av Staffan Beijer. Efter picknick i Svenskbyparken 
hölls det årsmöte.  

 

 

 



 

 
 
SAMMANKOMSTER OCH UTBILDNINGAR 

Festkommittén ordnade en trevlig höstträff på Gotland för c:a 100 medlemmar. Det 
bjöds på borsjtj och hembakat bröd.   

I december 2018 ordnades en adventsträff i Stockholm för ett fyrtiotal medlemmar.  

Under hösten och våren ordnades en studiecirkel vid flera tillfällen, med Svenskbybornas 
mattraditioner i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.  

Under året har föreningen ordnat nio uppskattade ”torsdagsfika” med kaffe och samtal i 
Svenskbygården.  

Den 1 maj anordnades en uppskattad familjedag på Svenskbygården. Det kom en 
barnmusikgrupp, det bakdes varnikar och ordnades ponnyridning. Senare höll 
släktforskarföreningen en föreläsning om DNA- och släktforskning. 

Flera medlemmar har varit ute och haft föreläsningar om svenskbybornas historia.  

SVENSKBYGÅRDEN 

Svenskbygården med sin park underhålls och är i gott skick. Hösten 2018 fick 
Svenskbygården en uppfräschning och fick inför 90-årsjubileet trädetaljerna i klassiskt 
blått. 

SVENSKBYMUSEET 

Under sommaren 2018 höll Svenskbymuseet med utställningen ”Svenskbyborna – en 
folkspillra i Sveriges historia” öppet med hjälp av ett par ungdomar, Christian Hoas Och 
Katerina Kozak/Malmas. Vi hade 545 besökare som var mycket nöjda med sina besök. 

GAMMALSVENSKBY – HUMANITÄR HJÄLP OCH GÅVOR 

Föreningen har kontinuerlig kontakt med Gammalsvenskby. Föreningens insamling till 
humanitär hjälp som går till mediciner, operationer och hjälpmedel i Gammalsvenskby 
har fortsatt. Vi är tacksamma för att Visby stift beviljat stiftskollekt och de generösa gåvor 
som skänkts av föreningar och medlemmar. Föreningen har ovärderlig hjälp av Sven 
Bjerlestam och Natascha Hautunseva som är kontaktpersoner i byn.  

Föreningen har fortsatt att hålla i svenskundervisning i Gammalsvenskby med hjälp av 
svensklärarinnan Larissa Belei samt haft språkresor för svenskeleverna i augusti och 
oktober, genom av styrelsen sökta medel från Oskar Ekmans fond. 

DNA-PROJEKTET  

Föreningen har fortsatt arbetet med DNA-projektet där målet är att försöka lösa var 
Dagösvenskarna kom ifrån ursprungligen, för att komplettera redan befintlig forskning. 
Under 2017 samlades det in salivprov på Gotland och Gammalsvenskby. Proverna har 
lämnats till Mattias Jakobsson, Uppsala universitet, som ska leda arbetet med att analysera 
och ta fram forskningresultat, som ska leda till en vetenskaplig artikel. Vi hoppas också 
kunna ge ut en bok med Göran Svedberg som författare, för att dokumentera hela 
projektet. Projektet finansieras av Gotlandsfonden och DBW. På grund av byråkrati och 



den nya GDPR-lagen har det dragit ut på tiden, men nu är alla tillstånd klara. Vi hoppas 
att få resultaten till hösten 2019. Sofia Hoas och Therese Annas-Ljung är projektledare. 

 

DIGITALISERINGSPROJEKT 

Föreningen har fortsatt driva digitalisering i Topoteket för att spara och tillgängliggöra 
föreningens bilder och arkiv för framtiden. Peter Knutas är projektledare. Digitaliseringen 
är viktig för att kunna garantera säkerheten av våra originalbilder och handlingar för 
framtiden. Framöver planeras kurser, intervjuer och kanske behövs det en arkivkommitté. 

SAMARBETSPROJEKT 
Föreningens ordförande har under året suttit i styrgruppen i Region Gotlands 
”Svenskbyprojekt”, ett 3-årigt demokratiprojektet startade i juli 2016 och handlar om 
kunskapsutbyte mellan Gammalsvenskby och Region Gotland. Projektet är viktigt för 
utvecklingen av byn, men också då det sprider mycket kunskap om Gammalsvenskby och 
dess historia parallellt med föreningens arbete. 

KOMMUNIKATION – HEMSIDA OCH FACEBOOK 

Webredaktörerna har hållit hemsidan uppdaterad. Ett nyhetsbrev från styrelsen har 
skickats ut per vanlig post till föreningsmedlemmarna.  

Kommunikationen mellan medlemmarna har ökat, tack vare den facebooksida som nu 
finns för föreningen.I gruppen finns intresserade från hela världen och kommunikationen 
mellan Gammalsvenskby och Sverige har ökat. Föreningen har under våren även startat 
ett instagramkonto. 

 

MEDLEMSSTATISTIK 

Antalet medlemmar har ökat 2018. C:a 60% av medlemmarna bor på fastlandet och 
resten på Gotland. Det är också glädjande att se att det är allt fler familjer som blivit 
medlemmar. 

 

 

 

 

 

 

Tack alla flitiga medlemmar för ett händelserikt år! 

 
Styrelsen Föreningen Svenskbyborna 

Godkänd av styrelsen på styrelsemötet 2018-07-16 
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