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Estonian Archives in Australia 

Eesti Arhiiv Austraalias 

 

 

 

EAA Nõukogu ja töötajaid soovivad  oma sõpradele 

rõõmsaid jõulupühi ja head uut aastat! 

 

Aasta on moondunud kiiresti.  Arhiivis on olnud palju tegemist.  Iga aastaga meie külaliste arv 

kasvab.  Mõned tulevad uurimise tööd tegema, teised otsivad informatsiooni sugulaste kohta ja 

ülejäänud tulevad lihtsalt meid külastama.  Külaliste vastuvõtmine võtab palju aeg aga kui keegi 

poleks meie tööst huvitatud, milleks me siis seda teeme? 

 

v-p Paavo Annus, Juri Woan, August Kangro, Elvi Suviste, Reet Simmul, ees Eili Annuk 

Kõige rohkem külalisi sellel aastal tuli Eestist. Paavo Annus, Filmi arhiivist, Tallinnas leidis meie 

gramafoni plaatide kogust väga väärtuslike plaate, viis 78rpm atsetaat plaadi mida pidi mängima 

„seestpoolt väljapoole kõvera nõelaga“.  Meie teadsime et need on väärtuslikud plaadid aga meie ei 

teadnud et nad on just nii uskumatult haruldased.  Filmi arhiivi hoidla oli Estonia teatri keldris ja 

hävines Tallinna pommitamise ajal.   Filmi arhiiv oli saanud kolm niisugust plaati Daanist  ja see et, 

meil oli viis plaati, oli uskumatu.  Vahetasime need plaadid, mida meie mängida ei saanud, digitaal 

koopiate vastu.  Nii oleme kõik õnnelikud. 
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 Kirjanikud Merle Karusoo ja Katrin Saukas on EAAs käinud Friedrich Lustigu arhiivi uurimas, sellest 

tööst tuli näidend „Tuult tiibadele“ mida mängiti suvel Eestis. Keeleteadlaste grupp külastas arhiivi 

juulis.  Nad olid meie ajaloost väga huvitatud, eriti loost et, esimesed eestlased astusid austraalia 

liivale 1696dal aastal. Sellest loost tuli pikk artikkel  Eesti Ekspressis.  Meistri mängude ajal tulid 

mitmed sportlased arhiivi külla, mõned üksikult kolmapäeval aga suurem osa peale vastuvõttu Eesti 

Majas. Huvi meie kogu vastu oli suur ja mitmed leidsid arhiivist andmeid oma sugulaste või tuttavate 

kohta. 

Eestist tulnud turistid ja noored reisijad külastavad arhiivi suurearvuliselt.  Kui küsime kuidas nad 

teadsid kuhu ja kunas tulla, ütlevad et vaatasid austraalia eestlaste kodulehekülge. 

 

v-p Ann Tündern Smith, Terry Kass, Maie Barrow,  Raadi mõisas, juuli 2009 

Baltic Heritage Networki konverents peeti Tartus juuli kuul.  Arhivaar Maie Barrow pidas ettekande 

„Kes? Kus? Mida? Uurijad Eesti Arhiiv Austraalias“.  EAA Nõukogu esimees Terry Kass pidas 

ettekande esimesest eestlasest kes sai austraalia kodakondsuse  „Finding Sickler – A romp through 

the records“.  Anne Smith,  kauaaegne uurija EAAs, pidas ettekande millest ta näitas kuidas interneti 

kaudu leida andmeid emigrantide kohta austraalia mäluasutustest.  Konverentsi abstrakte on 

võimalik lugeda Baltherneti koduleheküljel  http://www.balther.net/. 

Augustis, Lääneranniku Eesti Päevadel Seattle’is, peeti  poolepäevane  seminar.   Arhivaar Maie 

Barrow pidas ettekande „Eestlased Austraalias“. 

Septembri kuul peeti National Maritime Museumis Eestit  tutvustav päev.  Terry Kass esitas Julius 

Sicklerist ettekande, Maie Barrow esitas ülevaate eesti ajaloost ja eestlaste elust ja tegevusest 

Austraalias. SES Kunsti ja Käsitööringi poolt oli rahvariiete näitus ja Külliki Poole tutvustas meie 

rahvariideid ja ehteid. 

Aasta jooksul oleme välja pannud kolm näitust.  Esimene „DP laagi elu“ tutvustas arhiivis leiduvat 

materjali aastatest enne kui meie rahvas Austraaliasse tuli . Näitus tutvustas  nooremale põlvkonnale 
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tegevust põgenikke laagrites.  Väljapanekute hulgas oli näha rahvatantsu rühmi,  kunsti, käsitoid , 

kirikliku, skautliku, sportliku, eestikeelsete koolide ja teatrite tegevust .   

Sellele järgnes  augustis „Meie Kodu“ juubeli puhul  väljapanek mis pühitses  60 aastat ajalehe 

tegevust. 

Praegune näitus tutvustab SES Rahvatantsu rühma oma 75a juubelil ja Virmaliste nime 40. 

aastapäeval. SES „Eest Kodu Linda“ rahvatantsu rühm on kõige vanem eesti rahvatantsu rühm 

maailmas, sest isegi Eestis pole rühma mis on pidevalt tantsinud 1934 aastast saadik. 

Arhiivi igapäevane töö jätkab aeglaselt aga järjekindlalt. Loodame tuleval aastal „Meie Kodu“ 

surmakuulutused ja isiklikke dokumentide kataloogid arhiivi kodulehe kaudu interneti panna.  

Fotode sorteerimine on aeglane töö sest paljudel puudub kirjeldus. Meil on vähe Melbourneis 

peetud Eesti Päevade fotosid.  Kui keegi oleks nõus oma fotod meile andma, oleksime väga 

tänulikud.  Sammuti võtame hea meelega vastu DP laagri fotosid.  Aga palun lisage kirjeldus, kes, 

kus, kunas, mida ja milleks. 

Pühendame palju aega isikute otsimisele.  Küsimusi tuleb suuremosa Eestist aga ka teistelt maadelt. 

Mõned otsivad perekonna liikmeid aga palju küsimusi tulevad ka eesti riigi ametnikkudelt. 

Sellel aastal õnnestus meil jälle saada toetust Rahvuskaaslaste Fondilt Baltherneti konverentsist 

osalemise kulude toetuseks ja Hans Vilperi albumite „Eestlaste põgenemine kodumaalt-  Pagulaselu 

Rootsis sõnas ja pildis, 1944-1946“ digiteerimiseks. Oleme selle tööga väga rahul ja andsime ühe 

koopia fotode CDst Rootsi eestlastele. Juulis arhivaar tõi tagasi  SES “Linda“ lipu mis oli 

Rahvamuuseumis, Tartus restaureerimisel. Selle töö kulud katis eelmise aasta Rahvuskaaslaste Fondi 

toetus.  

Meie arhiivis töötavad Eili Annuk, Maie Barrow, August Kangro, Mara Piira, Reet Simmul, Elvi Suviste 

ja Jüri Woan. 

Täname kõike kes on meie tööd aidanud ja meie töö vastu huvi tundnud. Arhiiv on aasta 

jooksul avatud kesknädalal kella kümnest kuni kella kolmeni ja külalised on alati teretulnud.   

 

Palun helistage ette arhivaar Maie Barrow’le telefon (02) 9399 7636 (kodus) voi mobiil 0422 

215 864. 

Külastage meie kodulehekülge: http://archives.eesti.org.au,  e-post archives@eesti.org.au 

 

Maie Barrow      Reet Simmul 

Arhivaar      abi arhivaar 

  


