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Kes? Mida? Milleks? Uurijad Eesti Arhiivis Austraalias 

Maie Barrow 

Eesti Arhiiv Austraalias 

 

Igal nädalal koguneme me Sidney Eesti Majja, et töötada arhiivis. Me sorteerime, 

kataloogime, pakime materjalid hoolikalt mappidesse ja arhiivikastidesse. Milleks me seda 

teeme? Kas keegi on huvitatud meie tööst ja meie kogudest? Kas keegi kasutab seda 

materjali, mida me nii hoolikalt korraldame? Kui vastus on “ei”, oleme raisanud oma aega ja 

energiat. Üheks väikeste arhiivide peamiseks probleemiks on oma kogude tuntavaks 

tegemine ja kasutusse andmine, muidu on need vaid hoiukohad, aga mitte tõelised arhiivid. 

Kui kogu on juba olemas, kerkib esile küsimus: kas keegi on nendest ürikutest tõeliselt 

huvitatud? Mis puutub Eesti Arhiivi Austraalias (EAA), siis viimastel aastatel on vastuseks  

olnud kõlav “jah”. Meie kogude vastu tunnevad huvi erineva taustaga inimesed. Meie arhiivi 

külastavad kirjanikud, ajakirjanikud, filmitegijad, teadlased, üliõpilased ja inimesed, kes 

otsivad teavet oma vanemate elust või iseenda lapsepõlvest. Meie juurde leiab tee ka üha 

enam austraallasi, kes teevad eestlastega ametialast koostööd või on külastanud Eestit ja 

tahavad Eesti kohta rohkem teada saada. Mida nad otsivad ja milleks? Toon mõned näited. 

Meie valduses on Eestiski enne Teist maailmasõda hästi tuntud buda munga Friedrich 

Lustigi arhiiv, mis sisaldab Lustigi poolt kirjutatud munk Karl Tõnissoni (Karlis Tennisonsi) 

eluloo Baltimaade Mahatma 600-leheküljelise masinakirjas käsikirja, kirjavahetust, fotosid ja 

Lustigi luuletuste trükiseid. Esialgu ilmutasid selle kogu vastu huvi peamiselt Eesti 

ajakirjanikud. Hiljem pöördus meie poole filmitegija, kes tahtis teha Lustigist ja Tõnissonist 

filmi. Sel aastal külastas meid näitekirjanik Katrin Saukas, kes otsis meie arhiivist materjali 

oma näidendi Tuult tiibadesse jaoks. Viimasel ajal on ka Melbourne’i budistlik kogukond 

ilmutanud selle kogu vastu suurt huvi kuna Lustig ja Tõnisson olid sama budistliku suuna 

esindajad. Samuti käis üks Melbourne’i ajakirjanik Sidneys nende kahe munga, eriti 

Tõnissoni, elusid uurimas, eesmärgiga neist kirjutada. 

Eestlaste saabumine Austraaliasse on teine palju uuritud valdkond. Meil on üsna palju 

materjali nn. “vanaeestlastest”, s.t. neist, kes saabusid 19. sajandi lõpust kuni Teise 

maailmasõjani. 
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Sydney Eesti Selts “Linda”, lipu sissepühitsemine, 1927 

Me saame palju päringuid inimestelt välismaalt, kes otsivad teavet oma 1920. aastatel 

Eestist lahkunud pereliikmete kohta. Aga kõige suuremat huvi pakub eestlaste ajalugu 

eksiilis: põgenemine Eestist 1944. aastal, elu Saksamaa põgenikelaagrites (DP-laagrites), reis 

Austraaliasse ja esimesed aastad võõral maal. 

Meie arhiivi sagedane külaline on Ann Tündern Smith, kes rääkis konverentsil oma 

uurimistööd, mis käsitleb baltlaste Austraaliasse emigreerumist. Temalt saab ka põhjalikku 

informatsiooni Austraalia arhiivide ja valitsuse dokumentide kättesaadavuse kohta. 

Ann Tündern Smith on kirjutanud raamatu Bonegilla Beginnings (Bonegilla algus), mis 

käsitleb Bonegilla transiitlaagri ajalugu alates sõjaväelaagrilaagri päevilt kuni sõjajärgse 

ajani, mil sellest sai immigrantide laager. Bonegilla oli Austraalia suurim sõjajärgne 

immmigrantide laager. Ann Tündern Smith leidis palju kasulikku materjali meie arhiivi 

dokumentidest. Hetkel kirjutab ta raamatut immigrantide rühmast, kes saabus Austraaliasse 

Saksamaa pögenikelaagritest laevaga General Stuart Heintzelmann. Need sisserändajad olid 

esimesed, kes saabusid Austraaliasse valitsuse kaheaastaste töölepingute alusel.  Meil on 

nende kohta erinevates kogudes palju informatsiooni. Meil on õnn omada laeva reisijate 

nimekirju, selleaegseid ajalehti, fotosid, päevikuid ja isiklikke memuaare. 

Walter Põdra arhiiv on neist kõige ulatuslikum.  See koosneb päevikust ja viiest 

käsitsikirjutatud vihikust, mis sisaldavad ka saksa-, eesti- ja inglisekeelseid 

ajaleheväljalõikeid. Päevik algab 1947. aastal, päeval, mil teatati, et Austraalia võtab vastu 

põgenikke DP-laagritest, ja lõpeb aastal 1952. Päevikus kirjeldatakse üksikasjalikult pikka 
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reisi: immigratsiooniavalduse kirjutamist, arstlikke ülevaatusi, transiitlaagreid, laevareisi, 

Austraaliasse saabumist ja esimesi aastaid uuel võõral maal. 

 

Walter Põdra päevik ja vihikud, 1944-1952 

Põder alustas vihikute täitmist 1944. aastal Taanis ja lõpetas pärast Austraaliasse 

saabumist. Kõige rohkem huvi on osutatud vihikute nr. 4 ja 5 vastu.  Huvi pakuvad 

väljalõiked  kohalikest Austraalia ajalehtedest, mis väljendavad selgelt Austraalia valitsuse ja 

austraallaste suhtumist uustulnukatesse. See kogu pakub inimestele Eestis, Saksamaal ja 

Austraalias suurt huvi. 

Rex Rattur tõlkis oma isa päeviku, täiendas seda ja andis välja raamatu Eyewitness: 

Estonia 1909-1949: Memoirs of an Estonian Sea Captain (Pealtnägija: Eesti 1909-1949: 

Eesti merekapteni mälestused). Suure osa oma uurimistööst tegi Rattur meie arhiivis.  Ka 

mõned raamatus kasutatud fotod on pärit meie valduses olevatest fotoalbumitest 

üldpealkirjaga Estonian peoples escape from the homeland - life in exile in Sweden in word 

and picture, 1944-1946 (Eestlaste põgenemine kodumaalt - pagulaselu Rootsis sõnas ja 

pildis, 1944-1946). Rex Ratturi isa oli üks kaptenitest, kes viis põgenikke Rootsi. 

Austraalia muuseumid korraldavad näitusi, kus tutvustatakse multikultuurilise Austraalia 

elu erinevaid tahke. 2005. a. pöördus meie poole üks Sidney suuremaid muuseume 
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Powerhouse’i Muuseum ja palus meie abi eesti kogukonda kajastava näituse korraldamisel. 

Nende kuraator külastas arhiivi iga paari nädala tagant, et seda teemat uurida ja saada rohkem 

teavet eestlaste ajaloost Austraalias. Nad tahtsid teada, millal ja miks me tulime 

Austraaliasse, ja olid eriti huvitatud sõjajärgsest sisserändest. Kogu protsess kestis kaks 

aastat. Esialgu oli näituse kestvuseks planeeritud aasta, aga lõpuks oli eksponeeritud kaks 

aastat. Näitus Our new home/ Meie uus kodu 

www.migrationheritage.nsw.gov.au/exhibitions/ournewhome osutus väga populaarseks. 

Seoses näitusega esinesin loenguga eestlaste ajaloost Austraalias. Sydney Eesti Seltsi kunsti- 

ja käsitööring korraldas muuseumis lahtiste uste päeva, kus tutvustati meie rahvariideid ja 

käsitöid. See oli meie väikesele kogukonnale suur au, sest võrreldes teiste immigrantide 

gruppidega, näiteks itaallaste, kreeklaste ja hiinlastega, oleme üks väiksemaid. 

Rahvuslik Meremuuseum palus meil korraldada Eesti päeva 2009.a. septembris. 

Programmis on kolm ettekannet: Terry Kass räägib esimesest Austraalia kodakondsuse 

saanud eestlasest Alfred Julius Sicklerist, Külliki Poole ja teised kunsti- ja käsitööringi 

liikmed tutvustavad eesti rahvariideid ja ehteid ning mina räägin Eesti ja eestlaste 

Austraaliasse emigreerumise ajaloost.  

Mõned uurijad tulevad meile akadeemilisest maailmast. Dr. Ramona Holmes Seattle’i 

Vaikse Ookeani Ülikoolist külastas meie arhiivi eesmärgiga uurida laulupidusid Saksamaa 

põgenikelaagrites. Meil on palju laagritest pärit materjali. Dr. Holmes leidis kontserdikavasid, 

fotosid, ajaleheartikleid, mitmeid lauluraamatuid ja noodilehti, mida ta polnud varem näinud. 

Laulupidudest Eestis, Eesti Päevadest ja eesti kooridest paguluses on palju kirjutatud, aga 

laulupidusid ja koore põgenikelaagrites pole senini palju uuritud. 
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Eesti laulupidu, Augsburg 1947 

Ümberasustatud isikute (Displaced Persons) kogu kasutavad sageli need, kes uurivad oma 

perekonna ajalugu.  Paljud tahavad leida lisateavet oma vanemate elust või isegi omaenda 

lapsepõlvest põgenikelaagris.  

Ka üliõpilased, paljud neist eesti juurtega, kasutavad arhiivi oma õpingutes. Nad seostavad 

oma õppeülesanded sageli eesti kunsti, arhitektuuri või muusikaga. Brad Ruting, kelle 

vanaisa oli eestlane, kirjutas oma Sydney Ülikooli täiendava bakalaureuseõppe lõputöö 

(Honours thesis) Austraalia eestlaste ja Eesti vastastikustest mõjudest.  Ta sai oma töö Travel 

to the Old Country - transnational engagements and the Estonian diaspora (Reisid endisele 

kodumaale - transnatsionaalsed osalemised ja Eesti diasporaa) eest kõrgeima hinde ja 

ülikooli medali geograafias. Tema töö põhines suures osas meie arhiivi materjalidel.  

Ohvitser Roger Donnelly, kes teeb doktoritööd sisserändajate laagriks kohaldatud 

Scheyville’i sõjaväelaagrist, kasutas meie arhiivi materjale leidmaks teavet laagrielu ja sealt 

läbi käinud inimeste kohta. Sõjaväelaagreid kasutati sageli immigrantide laagritena. Taas oli 

meil võimalik teda tema uurimistöös aidata.  

Meid külastas isegi grupp korea päritolu tudengeid Sidney Macquarie Ülikoolist, kes vajas 

abi oma projektitöö tegemisel.  Neile oli antud uurimiseks Eesti ja nad ei teadnud sellest mitte 

midagi.  Eesti Arhiiv Austraalias on tuntud kui Eesti kohta käiva informatsiooni allikas ja nii 

nad siis tulid Eesti Majja teavet otsima. Aitasime neil leida vajalikku informatsiooni. Mõne 
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nädala pärast tulid nad tagasi, kaasas ettekande eksemplar ja koogid. Nad oli väga rahul, kuna 

olid saanud oma projektitöö eest väga hea hinde. 

Candice Lau, kes samuti osaleb sellel konverentsil, otsustas teha oma Sydney 

Tehnikaülikooli magistritöö virtuaalse näitusena. Inspiratsiooni sai ta Powerhouse’i 

Muuseumi näitusest Our new home-meie uus kodu. Candice’i näitus põhineb meie arhiivi 

materjalidel.  

Perekonnaajaloo uurimine on kiiresti kasvav uurimistöö aspekt. Inimesed võtavad meiega 

kas isiklikult või e-kirja teel regulaarselt ühendust ja paluvad abi. Õnneks on meil palju 

materjali põgenikelaagrite ja sõjajärgse sisserände kohta, suur era- ja organisatsioonide 

dokumentide kogu ja kõik ajalehe Meie Kodu eksemplarid 1949. aastast. Meie Kodu kohta on 

olemas aineregister ja me oleme koostanud nekroloogide ja in memoriam-kirjutiste 

andmebaasi.  Aga vahel pole meil mõne asja kohta üldse teavet. Sel puhul suuname 

abipalujad Austraalia arhiividesse ja valitsusasutustesse. Nende võimalusi tutvustas 

konverentsil Ann Tündern Smith. 

Muidugi kasutame ka ise oma arhiivi vahendeid näituste korraldamisel.  Seoses viimaste 

Eesti Päevadega Adelaides korraldasime näituse Happily Australian but Estonian too 

(Õnnelik austraallasena, olles samas ka eestlane) Adelaide’i Migratsioonimuuseumis. Näitus 

kestis kolm kuud ja tõmbas ligi palju ja mitte ainult eesti päritolu külastajaid. Näitust 

eksponeeriti ka kuu aega Sydneys, kust ta rändas edasi kuueks nädalaks Canberra 

Pärandiraamatukokku. 

Kõik külastajad, kes soovivad paremini tundma õppida Eestit ja eestlasi on meie arhiivi 

teretulnud.  Me oleme korraldanud Eesti Majas lahtiste uste päevi mitmetele 

organisatsioonidele,  muuhulgas õhtukolledži ja Sidney Muuseumi gruppidele. Kord andsime 

koostöös Eesti organisatsioonidega täieliku ülevaate sõjajärgsete sisserändajate tegevusest 

minevikus ja olevikus. Vahel korraldame loenguid ja väiksemaid näitusi meie arhiivis. 

Meil on Eesti Majas kaks näitust aastas, tavaliselt meie organisatsioonide tähtpäevade või 

muude sündmuste - Eesti Iseseisvuspäeva, emadepäeva, Eesti raamatu aasta või Eesti 

Päevade - puhul. 

Kes on siis need inimesed kes meid külastavad ja meie vahendeid kasutavad? Teadlased, 

kirjanikud, ajakirjanikud, filmitegijad, üliõpilased ja perekonnaajaloolased tulevad teatud 

kindla eesmärgiga.  Aga meil käib ka külastajaid, kes tahavad lihtsalt Eesti kohta rohkem 

teada saada, kes planeerivad Eesti-reisi (Tallinn esineb regulaarselt meie reisisaadetes), või 
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kes on just Eestis käinud ja tahavad lisateavet.  Me anname kindlasti oma panuse Eesti 

turismi arendamiseks! 

Inimesed tulevad arhiivi erinevatel põhjustel. Igaühele neist on nende asi tähtis, olgu tegu 

teadusliku probleemi või lihtsalt huviga. Aga üks on kõigile ühine, nad on huvitatud Eestist ja 

eestlastest, ning EAA on sageli nende ainus informatsiooniallikas. 

Meie arhiiv on avatud kolmapäeviti 10.00-15.00.  Kõik, kes huvitatud Eesti ajaloost, 

kultuurist ja eestlaste elust Austraalias, on meile teretulnud.  Erijuhtudel avame arhiivi isegi 

sagedamini. Kutsun Teid kõiki meile külla kui olete Sydneys.  Kui tahate saada rohkem 

teavet meie arhiivi ja tegevuse kohta külastage meie veebilehekülge aadressil  

http://archives.eesti.org.au    


