Föreningen Svenskbyborna
Nyhetsbrev vinter 2022
Pandemin har fortsatt hålla oss i sitt grepp
Men Högtidsdagen den 1 augusti kunde genomföras
och vi hade vi två årsmöten, för 2020 och 2021.
Körsången i kyrkan vara fantastisk, det fanns nog ett
uppdämt behov av att träffas och sjunga.
I höstas kunde vi träffas lära oss mer om vår historia
då Jörgen Hedman hade föreläsning. Och så fick äta
god borsjtj med massor av vitlök tillsammans.
Mycket trevligt. Tack festkommiteén!
Under sommaren hölls Svenskbymuseet öppet av
Christina Knutas. Under året spelades det in ett par
poddar med Jörgen Hedman. Arkivgruppen har arbetat på och fört in passbilder med text i Topoteket.
Vill du ha nyhetsbrev i digital form? Uppge då er
mejl-adress när ni betalar er medlemsavgift.

Ni kan hitta nyhetsbrevet och annan aktuell
info på www.svenskbyborna.se och facebook.
Styrelsen

Estlandssvensk släktdatabas lanserad
Inför årsskiftet lanserade Estlandssvenskarnas kulturförening (SOV) en historisk databas för alla estlandssvenskar inklusive Revals svenska församling och de
svenskspråkiga områdena på Dagö. Menyer och instruktioner finns tillgängliga på svenska, estniska och
engelska, men själva datainnehållet som orts- och personnamn visas i sina estlandssvenska namnformer.

Databasen som fått namnet ”Våra Anor” är med sin
geografiska täckning och sitt innehåll en helt unik
dokumentation av det estlandssvenska kulturområdet
och den första i sitt slag.
Systemet vars innehåll ständigt växer är strukturerat
som ett modernt släktträd och innehåller redan idag
upp mot 55 000 individer och över 5000 foton. Information finns om deporterade, mobiliserade, rymlingar, flykten till Sverige, gravar, bomärken, kartfunktioner och mycket mer.

Svenskbybornas recept på borsjtj

Dags att betala medlemsavgift!
Fortsätt att värva fler medlemmar bland nära, kära
och andra ni vet skulle vara intresserade.
Ju fler vi blir desto bättre för framtiden!
Årsavgiften är 150 kr per person, hemmavarande
barn 50 kr, dock högst 350 kr.
Betala till pg 187879-2 eller swish 123 225 22 86.

Kom ihåg att skriva namn, aktuell adress
eller mejladress och vad du betalar för!
Skriv gärna in alla familjemedlemmar, så att antal
medlemmar blir rätt.

Dagömaterialet som matas in nu under vintern utgår
från Jörgen Hedmans forskning kring Röicks socken
och den svenska kapellförsamlingen i Kärrdal. Förutom ett tydligt gränssnitt mot svenskbyborna och dess
förfäder kommer användarna även att kunna följa de
svenskar som blev kvar på Dagön och vars ättlingar
spridit ut sig på andra orter i Estland, Sverige och till
och med på Gotland.
Tillgång till databasen ingår i medlemskapet i SOV
eller en hembygdsförening såsom Föreningen Svenskbyborna. För att få sitt konto och inloggningsuppgifter fyller man i formuläret ”Ansökan till släktdatabasen Våra Anor” på SOV:s hemsida
www.estlandssvenskarna.org/
Christopher Thiele

KALENDARIUM

Det kan också tillkomma mer aktiviteter.
Se på hemsidan för exakta datum och tider.

30/6-14/8 Svenskbymuseet öppet
Tors-sön kl 13-16. Aug, sept, okt. Sönd. kl 13-16.
1 maj Invigning museet i Gammalsvenskby
1 augusti Högtidsdagen i Roma
10.00 Gudstjänst
13.30 årsmöte
29 oktober Höstträff på Gotland
December Svenskbyträff i Stockholm
I höst: Mattraditioner och ev. släktforskning
Studiecirklar, intresseanmälan till Anki Wallin på
070-7442017; ac.wallin@hotmail.com.
Arkivgruppen, kören och torsdagsfika kommer att
starta sina verksamheter när det är möjligt.

Två nya böcker om svenskbyborna!
Jörgen Hedman har skrivit två nya böcker 2021.
För den som är intresserad av Sveriges förhållande till Sovjetunionen har det under hösten
kommit ut två nya böcker av Jörgen Hedman.
Den första boken ”Spelet om svenskbyborna som
inte stannade i Sverige” tar upp Svenskbybornas
utvandring till Sverige och vad som låg bakom att
243 av dessa kom att återvända till Sovjetunionen
1929–31. De återvändandes öden får vi sedan följa
under hungersnöden i Ukraina kallad Holodomor
och Stalintidens blodiga utrensningar och fram till
andra världskrigets utbrott 1939.
Den andra boken heter ”Svenskbyborna som kom
till Sverige efter Chrusjtjovs töväderspolitik” och
behandlar Sveriges förhållande till Sovjetunionen
efter kriget och dragkampen om de kvarvarande
Svenskbyborna åren 1946–66. Släktingar och
svenska politiker arbetade för att få den svenska
regeringen att förmå Sovjetunionen att släppa ut de
kanske 150 svenskar i Ukraina som ville till Sverige.
Det blev av politiska orsaker endast ett trettiotal
som fick komma och hur det kom sig, utreds noggrant i boken.
Intressant läsning om hur Sverige och Sovjetunionen hanterade en liten vilsen svensk folkspillra på
1900-talet.

Byborna tackar för alla generösa gåvor 2021!
Med hjälp av Sven Bjerlestam och Natascha
Hautunseva m.fl. har vi sammanlagt kunnat dela
ut c:a 150 000 svenska kronor i olika hjälpinsatser
till byn under 2021. Tack för alla bidrag, stora som
små! Ingen nämnd, ingen glömd.
Byborna har det tungt med hot om krig och drabbas
hårt av landets usla ekonomi. På grund av pandemin
har de inte heller kunnat ta emot några besök från Sverige och tidvis varit isolerade. De har svårt att bekosta
kolet som värmer husen och nödvändiga mediciner.
Hjälpbehovet av hjälp är stort och byborna är
oändligt tacksamma när de får hjälp.
Föreningen garanterar att pengarna kommer fram.
Även 100 kr är till stor hjälp till någon i byn. Eller bli
månadsgivare! Sätt in pengar på pg 187879-2 eller föreningens swish 123 225 22 86.

Böckerna finns att köpa i webshoppen
eller på Svenskbymuseet.
Pris 250 kr
www.svenskbyborna.se

Kyrkogårdar berättar
Den 30 juli hade Föreningen en invigningsceremoni av projektet ”kyrkogårdar berättar” som
finansierats av Leader Gute.
Kristoffer & Emma Hoas samt Alexander
Knutas gravstenar är renoverade och de är numer också kulturminnesmärkta. Det finns nu
en ny informationsskylt på klockstapeln med
en QR-kod som är kopplad till filmer med Jörgen Hedman och Christina Knutas som berättar mer.
I nvigningen hade en kurdisk inramning med
poesi och musik, då föreningen särskilt uppmärksammande den förste kurdiske flyktingen
Alexander Sleman Knutas som kom till Sverige
med Svenskbyborna.
Ordförande Sofia Hoas hälsade välkomna och
Christina Knutas invigningstalade. Sedan underhöll våra vänner och gäster från Dalarna
Josef Erdem och Suzana Barmani med dikter
och sång. Efter ceremonin var det samkväm
med kurdiskt mattema i Svenskbygården.
En mycket fin och stämningsfull kväll!

Det hela har bevakades av P4 Gotland, gotländska tidningar och kurdisk TV.

Minnesruna över Viktor Buskas
Av Karl-Erik Tysk

Familjen Buskas 2021 Foto: Sofia Hoas

Viktor Buskas minnesfond
Föreningen har startat en fond som ska stötta
familjen Buskas i Gammalsvenskby för att hjälp
familjen till försörjning och barnens utbildning.
Bli månadsgivare på Föreningen Svenskbybornas
pg 187879-2 eller swish 123 225 22 86.
Märk betalningen Viktor Buskas.
Viktor Buskas Foto: Sofia Hoas

Viktor Buskas, Gammalsvenskby, har efter en
kortare tids sjukdom avlidit, i en ålder av 46 år.
Han dog den 21 augusti 2021. Han lämnar en
stor familj efter sig, hustru och sex barn.
Viktor växte upp i Schlangendorf med sin mor som
ensamt barn. Moderns sjukdom gjorde att den lilla
familjen på olika sätt hade det svårt, inte minst materiellt. Viktor fick under dessa omständigheter inga
möjligheter att studera och skaffa sig ett yrke som
inte var beroende av kroppskrafter, vilket skulle ha
passat hans konstitution. Han var inte lagd för att
arbeta med jorden.
Viktor gifte sig med Paulina och de fick dottern
Maryna, född 2003, medan de fortfarande bodde
kvar i Schlangendorf. Så småningom flyttade de till
Gammalsvenskby och Milita Prasolovas hus på Naberezjna, för att sedan skaffa sig ett annat hus i
samma by på Nygatan 60 (Vulitsa nova). Barnaskaran utökades undan för undan och det var för den
han levde. Viktor, som själv varit ensamt barn, önskade sig en stor familj som han kunde glädjas över.
Viktor var kristen och tog sin tro på allvar och
mycket aktiv i baptistförsamlingen i Zmijivka. Han
ville därför trosvisst ha alla de barn Gud behagade
skänka honom. Tron gjorde honom däremot ovillig, då han efter krigsutbrottet i östra Ukraina inkallades till militärtjänst.

Jag både imponerades av och kände stor sympati för
hans sätt att resonera, när han både vältaligt och insiktsfullt bedömde läget i landet, väl medveten om hur
korrumperade dess ledare är och det meningslösa i att
föra krig mot den egna befolkningen.
Viktor deltog flitigt i svenskundervisningen i skolan
som startades av Christina Sturén och lärde sig samtalsmässigt behärska språket. Han uppehöll kontakt
med många i Sverige, som också på olika sätt ställde
upp för familjen. Han hade en påtaglig social kompetens som dock hämmades av en dålig självkänsla, som
gjorde att han inte sällan uppfattade sig som mer utanför gemenskapen, än han i själva verket var. Han led av
att inte tillhöra de mera välbärgades skara.
Viktor var en välkänd profil för alla som besökte
Gammalsvenskby. Vid kungabesöket 2008 överlämnade han bröd till kungaparet. Han fick själv resa till
Sverige vid flera tillfällen. När han för några år sedan
höll ett föredrag i Storviks rotaryklubb kunde han på
god svenska berätta om sin familj och förhållandena i
byn.
Viktors död kom som en chock inte bara för de närmast anhöriga utan också för alla oss som lärt känna honom. Nu behöver familjen allt stöd.
Karl-Erik Tysk

Invigning av Svenskbymuseet i Gammalsvenskby den 1 maj
2022.
Föreningen hjälper till med boende och program i byn. Då pandemin
och andra hot ännu gör det osäkert avvaktar vi att beslut om det är
möjligt att genomföra.
Håll utkik på hemsidan och facebook om du vill hänga med!

Glada projektdeltagare

ICLD
Det sista ICLD-projektet ”Pilotby i förändringstid” som handlade
om kulturturism i byn är nu avslutat.
I slutet av februari fick Region Gotland klartecken att starta en förstudie för ett nytt utbytesprojekt mellan Gotland och Berislav.
Gammalsvenskby, eller Zmijivka som byn heter på ukrainska är en
av byarna i Berislavs område och byn kommer fortsatt att vara testbädd, så flera aktiviteter kommer att hamna där.

Rapport från Svenskbyn
av Sven Bjerlestam
Här kommer ett utdrag ur Svens rapport som
i finns sin helhet på 15 sidor på hemsidan.
Där tar han upp situationen i Ukraina och
byn med corona, vaccin, krigshot, privatisering av jordbruksmark, begravningar m.m.
”Det som oroar de allra flesta ukrainare idag är ju
naturligtvis den pågående konflikten med Ryssland, där grannlandet i öster hotar med att invadera ukrainskt territorium.
Många människor i södra Ukraina är dessutom
extra oroade över att Ryssland skall invadera och
beslagta kraftstationen och bevattningskanalen vid
Nova Kakhovka (mycket nära byn) för att trygga
el- och färskvattenförsörjningen till Krim vilka
båda är bristvaror där.
Rysslands president Putin klargjorde i somras att
Ukraina tillsammans med Belarus tillhör det som
han kallar; ”Storryssland”. Putin anser att dessa
länder som har historisk samhörighet, gemensamt
språk samt gemensam kultur och religion skall
ingå i den ryska intressesfären. ”

Dima Norberg

”Under 2021 har de även skett förändringar av
byns administration, tidigare arbetade där ca 10
personer men numera är det bara byäldsten Nikolaj
Kurivtjak och tre medarbetare till honom som är
kvar på bysovjeten.
Skolan i Minchurinets har också stängts under året
och barnen därifrån åker nu buss till skolan i Zmejevka. Nikolaj Kurivtjak har meddelat att den tidigare skolbyggnaden i framtiden skall användas som
bibliotek, museum samt för inomhussporter.
Under året har också marknaden som är varje onsdag, flyttat ner till Strandvägen och planen framför
bysovjeten, den låg tidigare vid korsvägen framför
byns båda affärer. ”
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Då årsmötet 2020 inte kunde hållas på grund av pandemin, satt alla ledamöter och funktionärer kvar ett extra år.

Svenskbyföreningen blev som hela världen drabbade av pandemin. De flesta projekt och verksamheter fick ta paus eller blev starkt påverkade. Även ekonomin har påverkats med betydligt
färre intäkter och färre medlemmar. Antalet medlemmar var 488.
Årsmötet 2020 ställdes in och ska genomföras 2021. Årsredovisning med verksamhetsberättelse
för 2019-2020 upprättades som vanligt och delgavs medlemmarna genom nyhetsbrevet. Gudstjänsten den 1 augusti visades digitalt.
Under sommaren hölls Svenskbymuseet öppet med begränsade öppettider.
Färdigställandet av Svenskbymuseet i Gammalsvenskby flyttades fram ytterligare ett år. Föreningen startade tillsammans med Jörgen Hedman upp en podd om Svenskbybornas historia.
Styrelsen hade under året 8 digitala styrelsemöten.

1:A AUGUSTI

Svenskbybornas högtidsdag blev mycket annorlunda. Gudstjänsten genomfördes utan besökare med en mindre inlånad kör, ledd av Annica Grönhagen. Gudstjänsten spelades in
på film in lades upp på hemsida och sociala medier.
BOKFÖRSÄLJNING

Under året såldes många böcker från vår webbutik. Under hösten gav Jörgen Hedman ut
en längre artikel om Svenskbyborna på Gotland, som gavs ut i boken Gusem, årsbok för
Historiska föreningen på Gotland. Han har också skrivit en ny bok som handlar om
”Spelet om Svenskbyborna”, som ges ut tillsammans med föreningen Svenkbyborna. Den
kommer till den 1 augusti 2021.
KÖREN

På hösten 2019 blev det en nystart av Svenskbykören med nya körledaren Annica Grönhagen. Tyvärr blev kören tvungna till uppehåll p.g.a. pandemin, men hoppas kunna börja
öva igen, så snart restriktionerna tillåter det.
SAMMANKOMSTER OCH UTBILDNINGAR

I juli 2020 hade Jörgen Hedman en digital föreläsning om ”Svenskbyborna på Gotland”
för medlemmarna som sändes ut via hemsidan och facebook. Och under hösten och våren spelade Föreningen in 2 olika poddar med Jörgen.
PROJEKT KYRKOGÅRDAR BERÄTTAR

På kyrkogården i Roma finns en oansenlig gravsten med namnet Alexander Knutas, även
kallad kurden, med en mycket spännande och tung historia.
Alexander , eller Sleman som han var döpt till, kom ifrån Tonstra i Kurdistan. Som 7åring blev han och hans familj fördrivna från sin by och han förlorade sin familj i första
världskriget. Efter ett par år med mycket svåra år och hamnade han i Gammalsvenskby,
som föräldralös ungdom. Han adopterades av en familj i byn. Han följde således med familjen Knutas till Sverige 1929.
Den önskar vi berätta för fler och därför kommer vi att sätta upp en informationsskylt
om Alexander på kyrkogården.
Föreningen sökte bidrag hos Leader Gutes ”Kyrkogårdar berättar” och fått beviljat upp
till 50 000 kr för att genomföra projektet.
Vi har beställt tvättning och renovering av gravstenarna. Samt producerat en ny snygg,
permanent skylt med relevant information på vår klockstapel om klockstapeln, Alexander
Knutas, Kristoffer Hoas och om svenskbybornas historia. Projektet kommer också att
producera ett kort film med en visning av kyrkogården.
En invigningsceremoni är planerad till den 30 juli.
SVENSKBYMUSEET

Svenskbygården underhölls och gården anslöts under året till det kommunala avloppet.
Under sommaren 2020 höll Svenskbymuseet öppet med begränsade öppettider med hjälp
av ungdomarna och bröderna Ivar och Aron Hoas. Vi hade 250 nöjda besökare.

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. Svenskundervisning har haft paus.
SVENSKBYMUSEUM I GAMMALSVENSKBY

Föreningen ordnade under 2019 finansiering för att skapa ett Svenskbymuseum i Gammalsvenskby. Pengar beviljades från Maria Ekmans donationsfond och Carl Sturén gick in som
sponsor och bekostade bland annat inköp av huset. Peter Knutas utsågs till projektledare.
Under vintern köptes den gamla kolchoskrogen, mitt emot kyrkan in av och renoverades under våren inför den planerade invigningen 1 maj. Texter producerades och översattes. Men på
grund av pandemin blev invigningen framflyttad till 2021 och nu vidare till 1 maj 2022.
DIGITALISERINGSPROJEKTET

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.
Under hösten 2020 har arkivkommittén fortsatt jobba med att lägga in alla passfoton från
1929 med tillhörande text i Topoteket.
SAMARBETSPROJEKT

Föreningens ordförande har under året suttit kvar i styrgruppen i Region Gotlands
”Svenskbyprojekt”, men projektet har satts på paus under pandemin. Det är ett demokratiprojekt som 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 skapat en helt ny hemsida, som nu är mer användarvänlig och som är
enkel att uppdatera. Ett nyhetsbrev från styrelsen har skickats ut per vanlig post till föreningsmedlemmarna.
Kommunikationen mellan medlemmarna har ökat, tack vare den facebooksida och instagram
som nu finns för föreningen. I gruppen finns intresserade från hela världen och kommunikationen mellan Gammalsvenskby och Sverige har ökat.
Tack alla flitiga medlemmar!
Styrelsen Föreningen Svenskbyborna
Godkänd av styrelsen på styrelsemötet 2021-06-09

