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Måndagen den 2 augusti 2004

SVENSKBYDAGEN I ROMA:

Birgitta Utas hade
all anledning att fira
Kanada. Katie och Emil Hoas och Karen Sinclair från Manitoba
i Kanada har rest till Sverige och Gotland enbart för denna dag.
Svenskbydagen firades i Roma
under söndagen. Besökare från
runt om i Sverige, Ukraina och
till och med från Kanada hade
kommit till Roma för att uppmärksamma denna dag och
träffa andra med samma ursprung och historia.
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- Det är den största släktträff
man kan tänka sig, är Birgitta
Utas beskrivning av dagen. Hon
är ordförande i föreningen
Svenskbyborna.
Årets Svenskbydag inleddes
med gudstjänst i Roma kyrka och
följdes därefter av picknick, kaffe
och samvaro i trädgården kring
Svenskbygården i Roma. Därefter ägde föreningens årsmöte
rum.

Varför är det viktigt att fira
Svenskbydagen?
- Det känns att det här är en
viktig dag, säger Birgitta Utas.
Och visst fanns det anledning
att fira, det var 75 år sedan svenskarna kom från Gammelsvenskby i Ukraina till Sverige
och 50 år sedan föreningen
Svenskbyborna bildades. Dessutom har Birgitta Utas varit föreningens ordförande i fem år och
hon och maken Oskar har varit
gifta i 40 år. Alltså, all anledning
att ställa till med fest.
- Den är en glädjens dag, menar Utas.
Speciell historia

Vanligtvis brukar det komma
runt 300 till 400 personer för att
tillsammans fira denna dag men
Birgitta tror att i år hade ännu
fler svenskbybor rest till Roma.
1929 kom nästan 900 personer
från Gammelsvenskby i södra

Birgitta Utas, ordförande i föreningen Svenskbyborna och arrangerade Svenskbydagen i Roma
under söndagen. "Det känns att det här är en viktig dag", säger hon. Fo to: KARIN BLOMQUIST

Ukraina till Sverige. Den jord de
brukade togs ifrån dem och
många kunde inte livnära sig på
det lilla jordburk de hade. Efter
flytten stannade många i Sverige,
andra begav sig vidare till exempelvis Kanada.
Föreningen var under en period orolig att intresset skulle försvinna och att den svenskukrainska traditionen inte skulle
leva vidare.
Men idag har Svenskbyborna
860 medlemmar och det är svårt
att tro att engagemanget någonsin kommer att försvinna.
Att det har blivit lättare att
resa mellan länderna gör det
också lättare att stärka de svenska banden.

Rötter. Nancy Jörnstens mamma var en av de svenskbybor som
kom till Sverige på 1920-talet. För Nancy, vars flicknamn var Annas, blir rötterna och ursprunget viktigare och viktigare.

