
 
 
 
Hembygdsforskarna i Kimitobygden 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2 0 0 9 
 
Hembygdsforskarna i Kimitobygden verkar inom Sagalundgillet rf och är en 
fristående grupp med egen ekonomi. 
 
Gruppen har under året samlats 9 ggr, som en kurs inom Vuxeninstitutet i 
Kimitoöns kommun under ledning av Ulla Andersson. Deltagarna under året har 
varit: Carola Antskog, Kai Ekbom, Peter Eriksson, Frey Fredriksson, Marita 
Hillerström, Ebba Lindroth, Solveig Mannerström, Nils-Henrik ”Nenne” 
Nykänen, Esko Salmela, Märta Sjöblom, Henry Skogsten, Adine och Harry 
Törnqvist, Henrik Åkerberg och Hedda Österberg. 
 
”SOPPA PÅ EN ROMPPO” 
Utgivningstillfället av ”Soppa på en romppo” av Elis Sjöberg hölls i mars 
i Cafè Adelè. 500 ex. av boken har tryckts. Hembygdsforskarna marknadsför 
och sköter om försäljningen av boken. Boken finns till försäljning på följande 
platser: Pappersboden, Sagalunds Museum, Luckan, kommunkanslierna i Kimito 
och Dalsbruk, Knallis, Stigs Kontor och Söderlångvik Cafè. 
 
När Elis Sjöberg erhållit sina direkta utgifter ersatta överlåter han resten av 
boklagret kostnadsfritt till Hembygdsforskarna i Kimitobygden. En skild 
överenskommelse har uppgjorts i två exemplar, en åt vardera parten. 
 
INTERVJUPROJEKTET MED KEMIÖNSEUDUN KARJALAISET 
Hembygdsforskarna och Kemiönseudun Karjalaiset ry påbörjade ett gemensamt 
intervjuprojekt år 2005. Avsikten med projektet är att dokumentera hur den  
förflyttade befolkningen anpassade sig till en ny miljö och människor med en 
avvikande kultur.   
 
Intervjuerna är nu renskrivna och hembygdsforskarna och Kemiönseudun 
Karjalaiset ordnade i april en pressinfotillfälle i Cafè Adelè. Flera av de 
intervjuade samt pressen fanns på plats. Ordföranden Tiina Torkkeli-Pitkäranta 
redogjorde för projektets framskridning. Projektbreskrivningen finns som bilaga. 
 
Under år 2010 söks bidrag för tryckning av intervjuerna i bokform, som är 
planerad att bli tvåspråkig.   
 
 
 
 



BYAPROMENAD 
I juli ordnades en byapromenad längs bygatan i Kila med Gunilla Törnroos. Hon 
berättade (på svenska och finska) på ett humoristiskt och trevligt sätt om Kila byns 
historia under olika tidsepoker. Endast 8 personer deltog – tyvärr. 
 
Kultursektionen hade beviljat 200 € i bidrag för annonskostnader. 
 
KONTAKTER VIA  INTERNET 
Christian Mildh från USA har kontaktat biblioteket i Kimito för att få mera 
information om sin släkt. Vi har sedan fått e-posten skickad åt oss. Ulla har svarat 
åt Mildh att han skall kontakta hembygdsforskaren Henrik Åkerberg som kände 
personligen medlemmar av släkten Mildh. 
 
”SVARTA DAMEN” 
Vår november-träff ordnades i kommunkansliets nyrenoverade utrymmen. Vi hade 
inbjudit May-Gun Dannström att berätta om ”Svarta damen”. 
 
KULTURLANDSKAP 
Hembygdsforskarna svarade på Sagalunds Museums förfrågan om kulturlandskap 
m.m.  
 
VIDEOFILM OM KARUNA 
Yngve Karlsson visar en videofilm om Karuna från början av 1960-talet. Peter 
bandade den på en DVD vilken Karlssons fick till tack. 
 
TIDNINGAR FRÅN KRIGSTIDEN 
Hedda visade tunna tidningar som under krigstiden gömdes i kjolarna från Sverige 
till Finland. 
 
KAI BERÄTTADE 
Kai berättade om intagningen av Strömma. Hans forskningar är alltid lika 
intressanta att höra på. 
 
NILS LÖNNFELDT OCH ANNI STORBACKA 
Två gamla hembygdsforskare har gått ur tiden, Nils Lönnfeldt och  
Anni Storbacka. Nils Lönnfeldts bortgång hedrades med en inbetalning till 
Kyrkosundskärs Pensionärsbostäder. Anni Storbackas bortgång hedrades med en 
Sagalund-adress. 
 
VÅRUTFÄRDEN 
Vårutfärden gjorde vi igen en gång till Maggis och Eskos ”Stobbhagan” i 
Galtarby. I öppna spisens värme berättades igen många trevliga historier. 
 
 
 



SOMMARTEATER I MATHILDEDAL 
Hembygdsforskarna besökte ”Ruukin avain – Brukets nyckel” sommarteater 
i Mathildedal. Vi deltog i en quidad rundtur i herrgården och Teijo kyrka före 
teaterföreställningen. 25 personer deltog – också andra än hembygdsforskare 
deltog. Teaterföreställningen upplevdes mycket intressant – en tidsresa till 1700-
talet till Mathildedals idylliska bymiljö. Regissör var Johan Storgård.  
 
Nästa sommar förevisas fortsättning av ”Ruukin avain”. Alla var överens att vi 
besöker också denna teaterföreställning.    
 


