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I ett strålande väder samlades
svenskbybor och ättlingar till dessa i Roma
på torsdagen för att delta i den
traditionsenliga Svenskbydagen
Värmen var närmast tryckande då svenskbyborna och deras ättlingar samlades vid kyrkan
på torsdagsförmiddagen. Enligt traditionen skulle det ringas treklang i de kyrkklockor som
en gång medfördes från Gammalsvenskby och som nu finns i en klockstapel vid Roma
kyrka. Oskar Utas berättade att det här var den 11:e ringningen som han har hjälpt till
med. Det var Håkan Wiginder, Nils Buskas och Yngve Hellström som skötte om
klockringningen under överinseende av Oskar Utas. Ett par av ringarna blev tvungna att
ta av sig skjortorna i sommarvärmen.

Klockringning på gång

Kören vandrade in i Roma kyrka. I täten går systrarna
Ingeborg Lundqvist och Anna-Lisa Johansson f. Buskas

Högmässan förrättades av prosten Staffan Beijer biträdd av prästerna David Börstad och
Henning Herrman samt diakonissan Doris Granath. Svenskbydagen högtidlighålls alltid
den 1 augusti varje år till minnet av den 1 augusti år 1929 då svenskbyborna kom till
Sverige. Staffan Beijer nämnde detta i sina inledande ord. I sin predikan sa Staffan Beijer
bl. a att det inte finns någon annan dag för svenskbyborna som är så fylld på tankar på
tider som varit Förutom tankar på tider som har varit. Förutom tankar på dåtid finns
även en undran om de unga kommer att ta vid och hålla en här traditionen vid liv i
framtiden.
Den här dagen har alltid samlat hundratals släktingar som vill delta och vi frågar oss alltid
om traditionen kommer att föras vidare. Traditioner är viktiga eftersom de ger stadga åt
livet, sa Staffan Beijer.
Som brukligt är var även den här högmässan lite annorlunda jämfört med vanliga
högmässor i gotländska kyrkor. Det är främst sången som gör den annorlunda. Man
sjunger väldigt många psalmer och det finns hela tiden en utpräglad sångarglädje.
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Staffan Beijer förrättar barndop

Sigfrid Hoas i Museet. Sigfrid var
11 år när han kom till Sverige

Efter högmässan samlades alla vid Svenskbygårdens trädgård
för att ha årsmöte och umgås Efter högmässan samlades alla vid
Svenskbygården
för att umgås
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