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Sommaren 1937
reste jag åter över till Wormsö. Den här gången följde ”Pella” med ...

... och 1938 gick färden ånyo dit samtidigt med Maja.

Alla foton och bildtexter är exakt avskrivna från albumet. Endast namnuppgifter är rättade vid uppenbara stavfel, samt 
kompletterade med enstaka tillägg. Albumet inlämnades till SOVs arkiv för avfotografering 2009. Orginalfoton tillhör 
familjen Österblom, kopior kan beställas från SOVs arkiv.
Stockholm 2010-01-04 
Margareta Hammerman.                 _________________________________________
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Då hade en modernare byggnadsstil vunnit inslag på Wormsö.  
Den kontrasterade skarp mot den gamla ...
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...men vad 
görs inte för den 
allestädes
närvarande 
turistströmmen
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Korta ha besöken blivit 
på vår  barndomsö,  
men dagligen styrdes ste-
gen till ”gravgården...

... med den plats som Mor 
alltid längtat efter, men 
som det icke förunnades 
henne att återse
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Också den vård som alltid skall minna öborna om vad Far en gång uträttade för 
dem, och där redan mången högtidlighet ägt rum, blev målet för våra vandringar

Gärna dröjde vi vid den resliga tallen, 
där far under sin verksamhet hade ord-
nat sin predikstol, nu ett minne blott.
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Ej sällan togo vi oss en vilostund 
under den granna eken... (tallen)

...strax utanför den 
vackra lilla kyrkan...

...och i prästgårdens 
omedelbara grannskap.
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Icke blott i den ålderdomliga kyrkan 
utan också ute på kyrkogården bland 
hänsovna kära... 

...ha vi sett allvarligt lyss-
nande skaror samlas...



9

På midsommarhelgens stora söndagskolfest. då alla byarna gemensamt mötte 
upp vid kyrkan i Hullo

och då varje skola medförde sitt standar...
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... var det packat med småttingar

Vi har varit med om bröllop ...
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... som firats på gammalt äkta Wormsövis...
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... med lövade skrindor och dito hästar...

...och med hembryggt dricka som vi till och med bjudits att smaka.
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Vi ha sett ungdomar i glada lag trå sina nationaldanser...

... och fira sin  midsommardag.
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Vi ha beundrat den egendomliga solvisaren i närheten av ...

...Stackelbergs familjegrav och letat reda 
på minnesstenen som Stackelberg J:r rest 
över sin fader.
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Ofta gingo vi vägen till Magnushof, där det förr så ståtliga 
slottet numera...

... ligger i ruiner...
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 ... med undantag av flygelbyggnaderna...
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Våra många pro-
menader förde oss 
också till den ryska 
kyrkan, ensam och 
övergiven.

Av den Lutherska gravgården hade vi 
strax intresse, kyrkogården med sina 
gammaldags talande inskriptioner
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År 1937

På vårt gamla potatisland, som en gång hade hört till vårt älskade 
”Fridhem” fanns nu en ny fin skola som kom Ruth att vid sitt besök 
skämta om ”skörd som skörd, den ena lika god som den andra”
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Vi ha varit med om vackra högtidlig-
heter vid frihetskämparnas  
minnessten...

...och hälsat på än i den ena än i den 
andra bondgården och välkomnats 
hjärtligt överallt

Hos Engström, i Rumpo
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Interiör från Lindqvist i Hullo

Storgården

Boningshuset

Ett stycke åker

allt tillhörande Lindqvist i Hullo
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Ej alltid ha vi färdats till 
fots, men fortare gick det 
precis inte med ”Ada” 
om man  själv var kör-
sven...

...ej ens den skänkta nationaldräkten till trots

Annat blev det när gårdens 
egen herre tog tag i tyglarna
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En imponerande utsikt hade vi från ...

SAXBY
resliga fyr,

ja till och med från de små...

...blinkfyrarna i NORRBY
vilkas högsta avsats vi nådde 
trots befintlig, skräckinjagande 
repstegar.
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Vilka härliga promenader 
vid havet i den dalande 
solen

Vilken berusande doft slog ej emot oss 
i de tjusande skogarna!  
Och vilken underbar svalka.

Det var annat än att gå på dammiga 
landsvägen Rumpo - Hullo!
Men det betydde ingenting. Vi visste vad 
som fanns inom räckhåll...
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... ”vår egen gamla brunn”

Överallt råkade vi vänliga öbor 
och pratade gärna bort en stund 
med dem, gamla som unga

Johan och Gertrud Hörnström
Jobes gård i Kärrslätt
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Agneta  Lindström
Dagmar Pettersson

Frida Lindqvist
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Familjen Lindqvists i Tallinn. 
(Major Anders Lindqvist från Hullo med sin fru Frida. Damen stående till höger är Fridas syster Olga 
Hallberg. Anders Lindqvist ”försvann” i april 1941)  

Familjen Sandell 
från Joansa Hosby

Familjen Nyblom från 
Martesa i Sviby
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Kivarimees i Hapsal

Storholms från Blesas i Borrby

Lindqvists i Hullo



28

Thomas Gärdströms dotter Gertrud

Johan Gärdström  - Gärdesa i 
Rälby...

...och hans barnbarn
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Skolklass från Wormsö

Syster Maria 
från Fäll Simasa
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Appelbloms från Pålsa - Hullo

Agneta Hammerman från Kärrslätt

Kate Glad med dotter och dotterdotter i 
Fäll-Simasa i Fällarna

Fröken Hollinger,
öns outsägligt avhållna 
lärarinna, av sig själv 
kallad ”Gammelpia i 
paradiset” undgick inte 
våra besök...
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... lika lite som Wormsö allt i allo 
Syster Maria

Om henne berättas det att hon en 
gång olovandes satt i gång med ett 
lotteri. Hon ville på så sätt hjälpa 
till med att bestrida kostnaderna för 
pågående sjukstugebyggnad. För sitt 
tilltag blev hon arresterad då hon 
ej hade råd att betala ådömda böter 
och ej ville låna, men folket glömde 
henne ej. Till fängelset bars mat och 
dryck i överflöd.

Och genom gamla Sverige fick 
Syster Maria ta hand om många 
inte bara på ...
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Sjukstugan ....

... utan också på öns senare uppförda ålderdomshem
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Särskild klockarkärlek ha vi haft till 
nestorn på ön, gamla ”Kamas Hans” Han kom ofta på besök med både 

barn och barnbarn. 

Kate Lindqvist och hennes familj, där ”Esterbloms piar” alltid haft 
sitt tillhåll under sina ”strandhugg” på Wormsö
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Våra avsked från Wormsö hade med åren blivit allt vemodigare 
och vemodigare. Tanken att kanske ej få återse vår barndoms 
ö, hade etsat sig djupare och djupare.

Avresorna i arla morgonstunden, medan ängsmarkerna vara 
fuktiga av dagg och trolska skuggor bredde sig över den sol-
belysta nejden, hade icke gjort uppbrotten lättare ej heller...
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... avskedet från vår kära ”Kamas Hans” 
den blinda åldringen som alltid gick den 
långa vägen till Hullo från Kärrslätt för 
att säga förväl till ”Esterbloms piar” och 
önska dem lycka på färden.
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Den fryntliga Kate ...

... var alltid den sista som sade adjö 
till oss. Med en tår i ögonvrån har 
hon stått vid grinden och vinkat tills 
hon ej kunnat se en skymt av den 
bortdragande ”pian”.



37

Och aldrig har man kunnat misstaga 
sig på uppriktigheten i hennes vänliga 
hälsning ”hem” till gamla Sverige ...

... och heller inte på hjärtligheten i hennes 
”Välkommen till Estland”
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Då jag lämnade Wormsö i juli 1938, fick jag en särskilt stark förnimmelse av att det 
ej skulle förunnas mig komma tillbaka till ”födslofläcken” och när vagnen rullade 
fram utefter ...

...vägen till Sviby. såg jag 
i tankarna än en gång de 
välskötta gårdarna...
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...med sina stall- och 
ladugårdslängar...

... kyrkan, vacker och 
sedd från ängen och med 
en kyrkbok, där vi ej 
kunde finna mer än fem 
av där födda tio syskon.
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Ängarna med sina små idyller passerade också revy 
liksom...

... svenskättlingarna jag träffat, här bara två av de många.
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Under uppehållet i Haapsalu tittade jag åter på de pittoreska små gatorna i staden 
där åkdon, förspända med hästar i seldon från den gamla ryska tiden och köpslagen 
av alla de sorter bildade ett säreget inslag. Så ljöd då ångvisslan för avresa till ...
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... Tallinn, där svenska S:t Mikaelskyrkan blev slutmålet  för en ny kort rundvandring.

Här ses kyrkans altare och ... ... predikstolen varifrån ...
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Kyrkoherde Ivar Pöhl 
så ofta talat till sina försmlingsbor.
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”Kalevipoeg”
båten som fått namnet efter Estlands legendariska hjälte, besjungen i ett sagoepos, 
för sina bragder när och fjärran, förde mig så över Östersjön till stadsgårdskajen i 
Stockholm ...
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...och till Backgårds i Spånga där jag för mina ivrigt väntande syskon bara hade att 
berätta och åter berätta.
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