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UTGIVET AV
Riala Hembygdsförening år 2023. I programgruppen har ingått 
Birgitta Yperidis, Berit Morén, Katarina Jacobson, Sophia Matti 
och Lasse Lundgren.
Layout: Lasse Lundgren. Foto där ej annat anges: Lasse Lundgren
Omslagsfoto: Jonas Bergsten
Tryckt på Affärstryckeriet i Norrtälje i 1600 ex. samt på hemsidan.
Detta är 18:e året vi ger ut programbaldet i denna form.

Medlemserbjudanden
Vi har möjlighet att erbjuda nedanstående böcker till ett reducerat pris för 
medlemmarna i Riala Hembygdsförening.
Bok      Medl.  Icke medl.
Sockenbeskrivning över Riala   100:-  125:-
av studiecireln Min Hemsocken Riala
Birgitta i Roslagen en vägvisare   100:-  125:-
av Lennart Jansson, foto Roine Karlsson
En fotoberättelse om Birgittabilder i Roslagens
kyrkor från Harg till Vada och Össebygarn.
Harald Lindberg 100 år    50:-  55:-
Utgiven till hundraårsminnet av konstnärens
födelse.
A G Fridolf Sjögren DIKTER   20:-  25:-
Hembygdsdikter med anknytning till
skärgården och Norrtälje.
Sättra byforskares skrifter   70:-  80:-
Resultat av byforskarnas mödor.
Svensbodas Historia i 3 delar
Resultatet av Gun Anderssons forskning 
Del 1 & 2     220:-  240:-
Del 3      270:  300:-
Alla tre delarna     670:-  720:-
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Ordföranden har ordet

Årsmötesprotokoll 
Föreningens årsmötesprotokoll 
publiceras nu på vår hemsida 
där du kan läsa protokoll inför 
årsmötet.

God fortsättning på år 2023

Åter ett nytt år med nya 
bekymmer, men det är bäst 

att bara se det som är bra,
för det finns glädjeämnen trots 
inflation och dyrtider.
Först vill jag rikta mitt Tack till 
styrelsen, annonsörerna, för gåvor 
av alla slag och till alla som hjälpt 
till på något vis.

Snåret har ”blommat” upp igen 
efter pandemi-åren. Vi har fått 
grunden renoverad och därmed 
ett stabilt golv och ett säkert nytt 
tak på anderstugan vilket känns 
väldigt bra.

Tack Tommy för dina insatser 
under byggtiden, utan dej hade 
det blivit knepigt.

Vi har nu vår och sommar 
framför oss med verksamhet och 
arrangemang att arbeta med, det 
lilla och enkla, vad vi som liten 
förening kan åstadkomma.

Målet är att vår hembygdsgård 
med dess historia, bevaras till 
kommande generationer.

Hembygdsgården är värd ett 
besök, tänk tunet i solsken.

Förhoppningarna är stora 
inför sommaren. Fint väder vid 
våra evenemang, publikrekord, 
klirr i kassan trots dyrtider, fler 
funktionärer - alla behövs.

Kom gärna med förslag på 
artister, aktiviteter och vad kan 
vi göra för att göra Snåret mer 
tilldragande.

Nu ser vi fram emot att träffas 
och ha trevligt tillsammans.

Vi träffas och möts vid Snåret 
under sommaren 2023.

Leif

Nästa år fyller föreningen 
90 år. Vi hoppas kunna 
uppmärksamma det under 
2024 på ett fint sätt.
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Vid Snåret 2022

Musik i Sommarkväll
Triple-Play bjöd på ett 
omväxlande program med 
60-& 70-tals musik och egna 
kompositioner.

Årets utställning
Härbret fylldes i år av prylar, 
typiska för 60- & 70-talet

Familjekväll
Erbjöd kolbullar, 
ponnyridning och 
stämningshöjande musik 
av Olle Forsberg med 
spelmän
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Vid Snåret 2022 

Hembygdsfest
Linda Rapp bjöd som vanligt på ett 
fartfyllt och medryckande program. 
Paketaauktionen lockade budgivare.

Braskväll
Salen fylldes av varm musik 
med roslagsanknyting av 
familjen Wrethagen i den 
mörka höstkvällen.
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RIALA MEKANISKA AB
FRÄSNING - BORRNING- SVARVNING

FIXTURER - NC-FRÄSNING
Riala Ekeby 16, 761 13 Riala

Tel. 070 255 64 02
rialamek@gmail.com

 KALLES GRÄV 
I

RIALA
Utför schakt avlopp m.m.

samt vägsläntsröjning
Karl-Gunnar Karlsson

Tel. 0176 263036 Mobil 070 5836721

Mekanisk Verkstad
Svarvning, Fräsning, Svetsning & Smide
Reperation av maskiner, redskap m.m.

Tel. 070 756 61 10
info@gubamekan.se
Svensbodavägen 180
761 12 Bergshamra

Ekologisk trädgård, kafé, butik, kurser och temadagar.
Vi öppnar den 14 maj. Välkomna!

www.vaxplatsnybyn.com
Nybybackens väg 33, 762 92 Rimbo, tel 0175-606 44

18

MIDSOMMARFIRANDE
vid Lundbyvallen 

den 23 juni kl. 13.00
Lövade skrindor
Lotterier
Pilkastning
Dans kring 
midsommarstången
Välkomna

Ledungen
Stockholms Läns Hembygdsförbund har beslutat all lägga ned tidningen 
Ledungen av ekonomiska skäl. Du som vill ha information från Stockholms Läns 
Hembygdsförbund, anmäla dig för att få nyhetsbrev via e-post via Riala hbf. 
genom att ge oss din e-postadress.
Du kan också gå in på förbundets hemsida i hembygdsportalen som är en viktig 
informationskälla för både medlemmar och allmänhet och den uppdateras 
löpande. Förbundet finns på Facebook och Instagram under 
@stockholmshembygd. Du kan också läsa förbundets arbetsgruppers 
nyhetsbrev; Bladet för Kulturväxtgruppen, Spadbladet för Arkeologigruppen och 
Skärgårdsbladet för Skärgårdsgruppen..
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Information

Gåvor
Stort tack för alla gåvor vi fått under 2022, pengar, paket och 
föremål. 
Vi vill här dock påminna om att när det gäller föremål ska de ha en 
historia, härkomst eller användning som gör att föremålet passar i 
våra samlingar. Föremålet blir då intressantare och värdefullare, och 
helst skall det inte finnas i våra samlingar eller fylla kraven bättre 
än det föremål vi redan har. Rådgör med någon i styrelsen innan du 
kommer till Snåret med föremålet.■

Vi har en Facebook grupp, ”Riala hembygdsförening”, 
där vi snabbt kan lägga ut information och få 

kommentarer m.m. Extra viktig i dessa tider då vi kan behöva 
informera om våra evenemang.

Gruppen har för närvarande drygt 120 följare.
Bli medlem, så får vi se hur gruppen utvecklas.■

Vid El-ljusspåret i Riala

Tidsbest: 070-5408779 
Välkomna!
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Renovering parstugan

Tommy Andersson

De som besökte 
hembygdsfesten 

i augusti 2022 fick 
närvara när föreningens 
styrelse tackade Tommy 
för hans generösa gåva 
till föreningen, genom 
att överlämna Sveriges 
hembygdsförbunds 
Hedersnål med 
lagerkrans och 
diplom. Detta som 
ett bevis på den uppskattning 
föreningen vill visa för den gåva 
som gjort det möjligt att 2021 
genomföra en total renovering av 
huvudbyggnadens tak. Ett krav 
för att få bidrag till renoveringen 
från Länsstyrelsens fond för 
landsbygdsutveckling, med medel 
från EU, var att även ett större 
bidrag skulle komma från någon 
utomstående. Då ställde Tommy 
upp för att renoveringen skulle bli 
möjlig.

Du som var med på 
hembygdsfesten undrar kanske 
varför Tommy, som bor i Växjö 
är så engagerad och generös mot 
Riala hembygdsförening?

Tommy och hans systrar 
Berit och Anita är födda på 
Snåret i det första bostadshuset 
längs infarten. Snåret består 
av två gårdar som ligger tätt 

sammanflätade.
När Tommys farfar i början av 

1920-talet köper gården bygger 
han ett nytt bostadshus, som 
ersättning för det som i dag är 
hembygdsgårdens huvudbyggnad. 
År 1934 säljer Tommys farfar 
det gamla bostadshuset 
med omkringliggande 
tomt och drängstuga till 
hembygdsföreningen som då 
bildas. Tommys föräldrar tar över 
gården i mitten av 50-talet och 
driver den till 1971 då den säljs 
till utomstående.

Hembygdsgårdens tomt är på 
50-talet lekplats för Tommy, hans 
systrar och övriga barn i Snåret. 
Det är kurragömma och klättring 
i de redan på 1950-talet gamla 
äppelträden. Man spelar också 
lite hartsfiol för Erik som bor i 
drängstugan.

Hembygdsfesterna vid Snåret 

Tommy avtackas med systern Berit
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är Rialas årliga händelse under 
Tommys barndom som samlar 
många besökare från socknen. 
Där erbjuds pilkastning, 
målskjutning med luftgevär m.m. 
Från fiskdammen är det möjligt 
att få kroken agnad med den 
påse man önskar om man kollar 
påsarnas innehåll och pratar 
snällt med farbrorn som agnar 
kroken bakom skynket. Detta 
avslöjande får väl betraktas som 
preskriberat.

I Snåret finns troligen Rialas 
första teve, redan 1957. 
Elektricitet får man året innan. 
Teven kommer från en släkting 
som arbetat som ingenjör i 
Tyskland. Tommys farföräldrars 
kök blir snabbt en samlingsplats 
för Rumsättraborna. De dagar 
det är några program på den 
enda kanalen går det åt extra 
mycket kaffe hos familjen 
Andersson på Snåret. År 1958 
är det fotbolls VM i Sverige, 
det första sportevenemang 
som är en tevesuccé i Sverige. 
Tommy och hans pappa som är 
idrottsintresserade får därför 
extra glädje av den nya apparaten.

När Tommy är tre år blir 
han sjuk och det visar sig att 
han drabbats av en reumatisk 
sjukdom vilket gör att han fram 
till skolan tillbringar mycket tid 

på sjukhus. Själva reumatismen 
blir Tommy frisk från, men 
en följdsjukdom är att han 
får ögoninflammationer som 
försämrar synen. Skolstarten i 
Riala skola går bra då Tommy 
är begåvad och tycker om att 
läsa. Tommy spelar i Riala 
GoIFs pojklag tills ögonen sätter 
stopp för detta. Han går sju år i 
folkskolan och jobbar sedan ett 
år hemma på Snåret. Tommy 
har moppe och umgås med 
kompisarna som tonåringar 
brukar göra.

Läkarna tycker inte att Tommy 
ska arbeta tungt hemma på 
gården, vilket kan skada synen 
ytterligare, enligt dåtidens 
uppfattning, utan tycker att han 
ska studera vidare. En kurator 
som Tommy träffar när synen 
försämrats ytterligare i 18-års 
åldern bestämmer då att Tommy 
ska till Växjö där det finns en 
skola för synskadade och ett 
läroverk som Tommy kan fortsätta 
skolgången på. Tommy gör som 
kuratorn bestämmer och det blir 
två givande år i Växjö. Tommy 
känner sig efter realen lite osäker 
på sin framtid och går en tid på 
folkhögskola i Norrköping. Men 
så bestämmer han sig för att 
han ska gå på socialhögskola. 
Han läser in de gymnasieämnen 

Renovering parstugan
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Renovering parstugan

han behöver och tenterar in på 
Socialhögskolan i Stockholm 
1967. Tommys syn har nu 
försämrats ytterligare och han får 
kurslitteraturen som ljudböcker.

När han är klar med sina 
akademiska studier 1971 så hör 
hans tidigare skola i Växjö av 
sig och erbjuder ett vikariat som 
kurator, vilket Tommy nappar 
på. När den tidigare rektorn går i 
pension 1981 erbjuds Tommy att 
bli chef för skolan.

År 1984 får Tommy erbjudande 
om en chefspost på Synskadades 
riksförbund i Stockholm och 
skaffar en lägenhet i Bollmora. 
Han trivs inte så bra med att 
bo i Stockholm, så han skaffar 
en mindre lägenhet närmare 
jobbet efter ett halvt år, och 
veckopendlar till Växjö där han 
trivs bättre. Efter en tid får han 
erbjudande att bli ombud för 
Synskadades riksförbund i södra 
Sverige och kan då bosätta sig i 
Växjö med sin fru som han träffat 
i Stockholm.

När Tommys föräldrar säljer 
gården 1970 och flyttar till 
lägenhet i Norrtälje, styckar de 
av några tomter i Kolboda och 
bygger en sommarstuga, där de 
sedan tillbringar mycket tid som 
pensionärer och t.o.m. bygger ut 
för att kunna vara där längre tid 

av året. Den stuga som Tommy 
nu besöker ett antal gånger under 
sommaren, ofta i anslutning till 
evenemang på Snåret. Tommys 
fru dog för några år sedan och 
det har därmed blivit viktigare att 
tillbringa sommartid i Rumsättra 
där han kan träffa sina systrar 
och deras familjer och några av 
barndomskamraterna som ännu 
finns kvar i Riala.

Tommys engagemang och 
intresse för sina rötter, har som 
för många fått en större betydelse 
med stigande ålder och vi hoppas 
se Tommy varje sommar på 
Snårets tun vid våra evenemang.
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0708-53 10 50  | www.pernillasjoman.se

Efterlysning
Hembygds-
föreningen 
behöver med-
hjälpare vid 
evenemang, samt 
intresserade av 
att axla styrelse-
poster.

Ett sätt att få 
sociala kontakter 
i trevlig miljö och 
göra en insats 
för hembygdens 
kultur. Kontakta 
någon i styrelsen, 
se sista sidan.
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Program 2023

ÅRSMÖTE söndagen den 19/3 kl. 13.00, i 
Församlingshemmet-Prästgården. Servering av smörgås och 
kaffe. Bildvisning av gamla bilder från Riala.
STÄDDAG vid Snåret söndagen 14/5 kl. 10.00.
Vi bjuder på förtäring och kaffe.
GÖkoTTA VID SolUDDSBADET I SPERSBoDA med 
möjlighet till yoga med Eva, lördagen den 27/5 kl.06.00. Vi 
tar en promenad vid Trehörningen och lyssnar efter göken 
och så blir det yoga och intag av medtagen matsäck.
MIDSoMMARGUDSTJÄNST vid Snåret söndagen den 25/6 
kl. 11.00. Kyrkkaffe serveras..
MUSIk I SoMMARkVÄll vid Snåret fredagen den 30/6
kl. 18.00. Uppträdande kl. 19.00 av Rustan och Camilla 
Geschwind, se motstående sida. Éntre 60:-.
FAMIlJEkVÄll med kolBUllAR onsdagen den 12/7 
kl. 17.00. Kom och grädda din egen kolbulle över öppen 
eld i någon av våra stekpannor. Ponnyridning för de 
yngre. Tipsrunda för unga och lite äldre. olle Forsberg 
underhåller, så det kan bli allsång.
HEMBYGDSFEST vid Snåret söndagen den 6/8 kl. 12.00. 
Buffé, kaffeservering, paketauktion, lotterier m.m.  
Henrik Graf underhåller, se motstående sida. Èntre 60:-.
RIAlADAGEN 26/8 kommer vi att vara vid Prästgården.
GUDSTJÄNST vid Snåret söndagen den 3/9 kl. 11.00. Kaffe 
med dopp serveras.
kUlTURARVSDAG den 10/9 vid Snåret byggnaderna 
öppna och servering. Kolla hemsida och Face Book.
BRASkVÄll vid Snåret lördagen den 7/10 kl. 18.00.
Vi träffas i salen och lyssnar till musik framförd av delar 
av lite av Varje. Kaffe med tilltugg serveras. Mer info. på 
hemsidan framåt hösten.



Lite mer om 2023 års program vid Snåret
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HEMBYGDSFEST
Trubaduren Henrik Graf är uppvuxen i Bromma och har bott i 
Norrtälje sedan 2007. Henrik har varit aktiv som trubdur sedan 2003.  
Henrik spelar gärna på fester, bröllop och restauranger, men har också 
spelat på Silja Line. Han spelar covers med en blandning av Rock och 
Pop, äldre och nyare låtar med en förkärlek till Rockmusik. Musik är 
inte Henriks heltids syssla men stora intresse.

MUSIk I SoMMARkVÄll
Rustan och Camilla Geschwind har 
de senaste åren roat sig med att 
arrangera om populärmusik och 
anpassa låtarna till ett akustiskt 
format som lutar mer åt visa/country.
En gammal hårdrockslåt får ett 
nytt liv och innebörd när den 
framförs och helt plötsligt kan Guns 
N`Roses vara ett självklart inslag 
på hembygdsgården. Utöver dessa 
arrangemang spelar de klassiska visor 
utav Cornelis, Taube och lite Bellman.
Kvällen till ära kommer Rustans 
bror Torbjörn att gästa, något alla 

är väldigt glada över eftersom bröderna inte har haft tillfälle att spela 
tillsammans på länge.



14

DÄCK FÖR 
ALLA VÄDER

Fullständig däckservice

KRONHOLMS
Tel. 0176-26 22 85 

BIL & GUMMI I BERGSHAMRA

börja släktforska
Enklare än någonsin

ArkivDigital är den kompletta tjänsten 
för släktforskning. Där finns käll
materialet och registren du behöver, 
som kyrkböcker och bouppteckningar 
för hela Sverige. Plus möjligheten att 
bygga egna släktträd.

Nu kan du prova vårt nybörjar
paket till specialpriset 795 kr (ord. pris 
995 kr), abonnemang i tre månader 
tillsammans med en pedagogisk och 
uttömmande lärobok. Din släkthisto
ria finns bara några knapptryck bort!

ArkivDigital är Sveriges ledande leverantör av historiskt 
källmaterial via internet till historiker, släkt och hembygdsforskare 

och andra som vill studera källorna i original. 

Läs mer på www.arkivdigital.se/riala

loppis
Vi har ingen loppisdag, men är du intresserad av att sälja 
loppisprylar eller något hantverk så kan vi vid några av våra 
evenemang erbjuda dig att ställa upp ett bord. Kravet är dock att 
du kontaktar oss innan, helst i god tid så att vi kan få med det i vår 
annonsering. Ett bord kostar 100 kr.
Kontakta Leif på tel. 070 556 07 51 eller Sophia på tel. 070 714 89 39
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HAR DU PRESENTBEkYMMER?
Köp ett ”andelsbrev” från Riala Hembygdsförening. 

Det kostar 100 kr, och mottagaren, eller du själv får en 
vacker plansch med färgbild av Snåret. Beloppet går 
oavkortat till föreningens verksamhet och fortbestånd. Det innebär 

inte någon rätt till del i föreningens egendom, inte heller några 
förpliktelser. En kul grej!

Under 2023 fortsätter vi att samarbeta 
med Sensus studieförbund vid våra 

evenemang.
Sensus bistår Riala hembygdsförening på olika områden.

Ekeby Kvarn & Såg 
Riala

Anders Yttergård
Legosågning och hyvling

Försäljning av byggmaterial
Tel. 0768 144 956

SOM RIKTIG MJÖLK SKA SMAKA
Hos oss kan du handla mjölk, ägg &

på beställning ost och köttlådor.

Gilla oss på facebook ”ostergrytinge”
Grytingevägen 15, 761 13  Riala

ostergrytinge@hotmail.com 070-363 22 89
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Kulturarv i bild

Vatten & Avlopp, Vägar, Grunder
Peter Wallin 070-22 88 338

Gamla bilder och film inklusive video
Bilder

Hembygdsföreningen har en del gamla bilder som vi försöker 
identifiera innehållet på. När det är gjort, är målet att de ska 

publiceras digitalt på Stockholms länsmuseums webbsida (https://
stockholmslansmuseum.se/), där du kan se bilder som vi publicerat 
redan nu under samlingar.

När du tittar på bilderna har du möjlighet att bidra med ytterligare 
information eller rätta sådant som kanske blivit fel i beskrivningen. Där 
finns nämligen ett kommentarsfält där du kan skriva dina synpunkter 
till oss. Observera att här finns också andra bilder med rialaanknytning 
som hembygdsföreningen inte lagt in. De bilder som föreningen lagt in 
har ”RIB” i sitt ”Idnummer”.

Om du går in på Riala hembygdsförenings hemsida (https://www.
hembygd.se/riala/plats/) ser du en platsikon och texten ”Utforska 
platsen” uppe till höger. Här kommer du till en sida där du kan finna 
både bilder och texter om du söker på platser eller personer i Riala. 
Texterna utgörs av transkriberade handlingar som vi fått tillgång till. 
Det mesta gjort under Sättra Byforskares tid.

Vill du hjälpa till med detta arbete eller har bilder av platser eller 
personer med anknytning till Riala så kontakta styrelsen.

Filmer

Vi har också filmer som är från tiden då man filmade med Dubbel 8. 
Filmer som är 8 mm breda och har frammatningshål på ena sidan. 

Vi skulle gärna digitalisera dem men skulle då behöva en fungerande 
projektor för Dubbel 8 så att vi, innan digitaliseringen beställs, kan 
granska filmerna och se om den kostnaden är värd att ta. Har du en 
passande projektor vore det bra om vi kunde få låna den och titta på 
filmerna. Kontakta någon i styrelsen.
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John Witt Trädgård och
Beskärning AB

Bergshamravägen 211
760 10 Begshamra
070 790  53 80 j.witt@hotmail.com

John Witt
Trädgårdsmästare

Riala kyrka - en del av hembygden
Välkommen att ta del av Riala församlings 
verksamhet i kyrka och församlingshem.

För mer information se Kyrkligt Magasin, Norrtelje Tidning eller 
www.svenskakyrkan.se/roslagensostrapastorat.
Önskar Du hyra församlingshemmet? 
Ring pastorsexpeditionen, tel 0176- 799 00 eller 
e-post rop.bokning@svenskakyrkan.se.

LASSES VED
Ekeby, Riala

070-
55 65 357

Energieffektiva  
lösningar 

med hjälp av  
naturens krafter

Starrmora 19, 761 13 Riala • 0176-26 30 40 
info@elkyl.se • www.elkyl.se

DEN KOMPLETTA LEVERANTÖREN AV EL, KYLA OCH VÄRMEPUMPAR
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Stöd hembygdsföreningen genom annons i 
programbladet!

Genom att annonsera i programbladet stödjer du 
hembygdsföreningen och möjliggör fortsatt utgivning av programblad, 

underhåll av byggnader m.m. Gör en intresseanmälan till någon i 
styrelsen så kontaktar vi dig i december.

Bergshamra
Månd-Fred 9-20 Lörd-Sönd  9-18

 
Välkommen önskar Ludwig med personal

Tel: 0176 26 00 39
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Birger Norman

En dag kom e-post i vår 
brevlåda där Anette Åkerlind 

undrade om hembygdsföreningen 
visste var Birger Norman haft sin 
stuga i Riala. De var nämligen 
några damer som haft en cirkel 
om Normans verk och skulle vilja 
besöka en plats som inspirerat 
honom i hans diktning. Frågan 
gick ut till styrelsen då detta 
var okänt för redaktören och 
Berit Morén svarade genast 
från Rumsättra att det här var 
något hon kunde ta hand om då 

hon väl kände till var Birger Norman haft sin stuga, hennes morfar 
hade nämligen styckat av en tomt vid Rumsättrasjön. Birger Norman 
och hans fru tog över stugan, som byggts där, på 1980-talet. Berit 
kontaktade damerna som kom till Rumsättra en solig dag då de 
också fick träffa de nya ägarna och komma in i huset. Efteråt kom 
nedanstående ”referat” som vi tacksamt tagit emot.

Hur ett infall, ett förhinder och 
en obetald medlemsavgift kan 
ge fördjupad känsla för Birger 
Normans naturlyrik.

Sedan några år har vi, sex 
vänner, med anknytning 

till Birger Normans Ö utgjort 
en studiecirkel kring hans 
författarskap. Under pandemin 
haltade gruppen rejält men 
trots påfrestningarna så höll 
vi cirkeln vid liv. Under våren 
2022 bestämde vi oss för att 
sammanfatta och avsluta cirkeln 
för att ge plats för någon annan 
författare. 

Att besöka en författares 
hem ger ökad förståelse för det 
skrivna, för det utgivna och 
för författarlivet som sådant. 
Välbesökt är t.ex. Mårbacka, 
Alster, Lilla Björka och andra 
platser där författare levt sina liv, 
funnit en vardag och inspirerats.

Vi enades om att vi, som 
avslutning av cirkeln kring Birger 
Norman, skulle göra en vårutflykt 
till Rumsättra i Roslagen där 
Birger vistades under många år. 
Där kunde vi gå Vägen Längs 
Sjön som var titeln på hans sista 
diktsamling utgiven 1988.

Vi fick förhinder så utflykten 
i maj fick ställas in. Sommaren 
gick och ett nytt datum bokades 
men vi hade inte planerat en 
viktig detalj. Hur vi skulle hitta 
just Birgers hus i Rumsättra! 

Vid denna tidpunkt upptäckte 
Marianne att hon var sen med 
betalningen av medlemsavgiften 
till den hembygdsförening på 
Rossö hon tillhör. Tanken slog 
henne att det säkert finns en dito 
i Rumsättra. (där det också går 
medlemmar omkring och funderar 
på hurvida de betalat årsavgiften 
eller ej).

Foto Anders-Roth
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Birger Norman
Detta ledde till att hon fick 
kontakt med Berit Morén, en 
vänligt sinnad kvinna vars morfar 
styckat av sin stamfastighet 
Ekmora Gård i Rumsättra en 
gång i tiden. I huset som sedan 
byggdes på tomten hade Birger 
tillsammans med sin hustru 
Anna-Lisa sitt sommarviste under 
många år fram till sin död 1995.

På förmiddagen, i strålande 
höstsol den 4 oktober mötte 
Berit upp oss, Helena Fjellström, 
Gunnel Rönnols, Marianne 
Klingberg och undertecknad i 
Rumsättra. Berit mindes Birger 
i sin basker, svarta skjorta 
och vita handskar. Hur han 
promenerade så mycket att han 
gick under namnet Herr Gårman 
i byn. Anna-Lisa var, sa Berit den 
utåtriktade och Birger den mer 
introverte.

Tillsamman med Berit gick vi 
Vägen Längs Sjön och kom fram 
till huset vackert beläget lite högt 
vid Rumsättrasjön utanför den 
egentliga byn.

De nuvarande ägarna Bosse o 
Carola som köpte huset 1996 av 
dödsboet efter Birger och Anna-
Lisa tog emot oss och kunde 
berätta att också dom ser och hör 
sångsvanarna, sett hägern lyfta 
vid hällan vid vägkröken och att 
fisketärnan kastar och klipper i 
gryningsljuset över sjön. Vi fick 
se utsikten från både Birgers 
arbetsrum och från köket. Vi stod 
på förstubron och kunde ana 
titorna, överlevandets fåglar.

Vi såg ut över insjön som 
tecknade helnoter i sommarens 
partitur. 

Vi kunde ana påskliljor och 
pingstliljor dansa i sydosten, 

konvaljer nedanför köksfönstret 
och förstod att flugsnappeholken 
var tom och att sädesärlan 
hade lämnat sitt bo men att de 
unga talgoxarna rumsterade i 
gavelväggens rosenbuskar.

Vi lämnade Bosse och Carola 
och tackade för att de så generöst 
visat och delat med sig av Birgers 
sommarviste och gick återigen 
Vägen Längs Sjön för att sedan 
sätta oss på hällan och äta vår 
matsäck.

Nöjda och uppfyllda reste vi 
mot staden dit Birger tog med sig 
tonerna från en blå lergök. Vi tog 
med oss höstsolens värme och 
tacksamhet över en så fin dag i 
Birger Normans fotspår stärkta av 
att:

Den vanda vägen 
åldras aldrig
Om ögat lever

//Anette Åkerlind

Vägen längs sjön 1988

Var du går
Går du på helig mark
Du går i skapelsen.
Det är så.
Marken kan misshandlas, 
kränkas.
I grunden förblir den 
skapelsen.
Du säger: det finns ingen 
återvändo.
I skapelsen bor ändå
Ett hopp
Du går på helig mark.

Birger Norman
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Birger Norman
kort presentation av Birger Norman

Birger Norman, född 30 juli 1914 på Svanö, död 13 sept. 1995 i 
Stockholm, svensk författare, socionom och journalist.

Norman studerade vid folkhögskola och socialhögskola. Han arbetade 
som sågverksarbetare, socialarbetare, förlagsredaktör och journalist 
samt var krönikör i tidningen Metallarbetaren.

Norman företrädde socialistiska och kristna värderingar, samtidigt 
som han inifrån utövade kritik mot parti, kyrka och folkrörelser.

Bo Widerbergs film Ådalen 31 (1969), om Ådalshändelserna 1931, är 
delvis baserad på Birger Normans reportagebok med samma namn.

Birger Norman-sällskapet bildades 2004 och har sedan 2011 årligen 
delat ut Birger Norman-priset där mottagaren ska ha ”verkat i Birger 
Normans anda”. Mest känd för allmänheten är kanske Göran Greider, 
som fick priset 2014.

Antikaffär & Lampverkstad
vid PREEM Bergshamra
www.antikhandlare.se

Tel. 0708 130 705

 Rickeby Gård i Riala
Säljer ägg,honung,kött,korv, 

lammskinn
Besök gårdsboden 

Öppen alla dagar 10-18.
Självbetjäning,betalning med swish

Välkommen!
www.rickeby.se

 Väntjänst i Norrtälje
För dig finsk- eller svenskspråkig 

senior som känner dig ensam 
och vill ha sällskap.

Kontakta oss om du vill ha 
en vän eller ge av din tid som vän.

Väntjänsten är kostnadsfri.
ystavapalvelu@norrtalje.se 

eller tel. 076 076 69 35
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Vi utför alla typer av 
elinstationer

RoiMan El AB
070-271 66 17

johan@roimanel.se

Cert. kontrollansvarig

Tel: 0709-42 42 43

Entreprenadarbeten
Ved säljes
Veda Ved

Gärdesgårdar byggs
Tel. 070-55 60 751



Byggnaderna vid Snåret är öppna vid våra evenemang, för den 
som vill se en parstuga  från 1700-talet och föremål från bygden. 

Visning av gården för grupper vid andra tidpunkter kan ordnas 
genom kontakt med Leif Wallin tel. 070 556 07 51 eller 

Sophia Matti 070 714 89 39.
Läs under Evenemang i Norrtelje Tidning om vad som händer vid 

Snåret eller besök vår hemsida.
www.hembygd.se/riala

eller
Facebook grupp
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E18 mot Norrtälje

Ledinge trafikplats

Riala
Sättra

◄Hembygdsgård 3

Vira bruk

Rumsättra ◄SNÅRET

Snåret visas

UPPRoP!
Hembygdsföreningen söker gamla handlingar (gårds-
arkiv), anteckningar, foton, vykort, m.m. privat eller 

föreningsmaterial för kopiering.
Har du något som du tror kan intressera 

hembygdsföreningen för att bevaras för framtida 
generationer?

Allt är av intresse!
Har du några uppslag till aktiviteter eller har 

kunskaper som kan komma till nytta i föreningen?
kontakta styrelsen!



Riala Hembygdsförening
Kontaktinfo.
Ordförande. Leif Wallin   070 556 07 51
Sekreterare Lasse Lundgren  073 653 35 26
Vice ordf. Sophia Matti   070 714 89 39

Hembygdsföreningen
tackar årets annonsörer som gör det möjligt att 

trycka och dela ut detta programblad.
Styrelsen

Hemsidan
Här hittar du mer om föreningen och här presenteras ev. 

programändringar.
 www.hembygd.se/riala

MEDlEMSkAP

Enklast blir du medlem genom att sätta in årsavgiften 
150:-/pers. på föreningens 

bankgiro 446-4624 
observera att vi nu endast har bankgiro!

Du kan också Swisha 123 514 88 46
GlÖM INTE ATT ANGE NAMN, ADRESS och E-post!

Styrelsen har under 2022 bestått av:
Leif Wallin, ordförande
Sophia Matti, vice ordf.
Birgitta Yperidis, kassör
Lasse Lundgren, sekreterare
Ledamöter; Berit Morén, Brit-Marie Karlsson, Katarina Jacobson, 
Kjell Pettersson, Mats Ramström, Siv Yttergård och suppleant Sussi 
Fors.


