
Traditionsenlig svenskbydag 
 
Den 82:andra svenskbydagen firades traditionsenligt nu i Roma nyrenoverade 
kyrka. Svenskbyklockorna ringde in till högmässan under ledning av nye 
klockledaren Bertil Larsson. Sjungande ”Lova vill jag Herran, Herran” tågade 
präster och sångare in i kyrkan. Staffan Beijer ledde gudstjänsten. Nye biskopen 
i Visby stift, Sven Bernhard Fast predikade. Han talade bl.a. om ett kosack-
spänne från Ukraina som pastor Wilhelm Sarwe lämnat till en ung svensk flicka 
(biskopens mor) och som fick symbolisera samhörigheten mellan Ukraina och 
Sverige. Sången ljöd mäktigt i kyrkan av de ca 200 kyrkobesökarna. Henning 
Herrmann och Fredrik Spolander läste texter och deltog vid nattvarden. 
För att delta i firandet, hade 7 rest den långa vägen från Zmejevka 
(Gammalsvenskby). 
 
Efter picknickstunden i Svenskbyparken sjöng kören några sånger varefter 
Eiwor Buskas avtackades efter många år som ledare för kören. 
Årsmötet valde Sofia Hoas till ny ordförande efter Birgitta Utas som avböjt 
omval. Styrelsen består av: Sofia Hoas, Britta Hinas Persson, Kjell Kotz, 
Lennart Martis, Sylve Jakobsson, Sten Pettersson och Karl-Gustav Svensson. 
Suppleanter är: Mia Kotz, Christina Knutas, Peter Knutas samt nyvalde Lars-
Ove Hoas. Anna-Lisa Johansson avtackades efter 19 år i styrelsen. 
Birgitta Utas avtackades med blommor och presenter. Ukrainagästerna talade 
och överlämnade presenter till Svenskbygården. De sjöng: ”En sång till 
friheten”. Sven Bjerlestam hälsade från Gammalsvenskby och uttalade sin oro 
över att de svenska sångerna kommer att dö ut om inte de unga lär sig dem. 
Gummorna blir äldre och orkar inte alltid sjunga för svenska besökare. En 
penninggåva överlämnades till byn från ett par turistande svenskar som på vägen 
till byn skadades i trafikolycka så de inte kom fram till byn.  
Tage Brolin informerade om resa till Gammalsvenskby nästa år omkring 1 maj. 
Det är 230 år sedan ankomsten till byn just 1maj. 
Ewy Ahlbin, Christina Knutas och Karl-Gustav Svensson berättade om sin resa 
till Meadows, Kanada där de deltog i 80-års-jubileet 16-17 juli. De hade med sig 
en gåva till Svenskbygården från svenskarna i Meadows. 
Information gavs om planer att bygga ut Svenskbygården för att göra museet 
permanent. 
Kollekten i kyrkan till föreningens verksamhet uppgick till 7140 kr och den i 
parken 4431 kr som användes till verksamhet i byn. 
Staffan Beijer avslöt sammankomsten och hemförlovade samtliga deltagare 
varefter alla sjöng: ”Vänta efter Herran” samt ”Signe och bevara.” Så var då den  
82:a svenskbydagen till ända och alla far hem glada över att få delta i 
gemenskapen. 
 



 
 
Eiwor Buskas avtackas efter drygt 20 år som körledare för Svenskbykören. 
Foto: Anneli Utas 
 

 
 
Borgmästare Natasja Visovskya tackar Föreningen Svenskbyborna för all hjälp 
till Gammalsvenskby. Från vänster Birgitta Utas, Sofia Hoas, Sven Bjerlestam, 
Natasja Visovskya, Anna Bush och Natasja Hatuntseva. 
Foto: Anneli Utas 



 
Avgående ordförande Birgitta Utas lämnar över klubban till nyvalda ordförande 
Sofia Hoas. Till höger: Sylve Jakobsson och Britta Hinas Persson, kvarstående i 
styrelsen.  
Foto: Ingmar Nilsson 
 
 


