
Hembygdsforskarna i Kimitobygden 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2 0 1 2 
 
Hembygdsforskarna i Kimitobygden verkar inom Sagalundgillet rf och är en 
fristående grupp med egen ekonomi. Det ekonomiska syftet är att via försäljning av 
utgivna böcker erhålla ”boägg” till kommande hembygdsböcker. 
 
Gruppen har under året samlats 9 ggr, som en kurs inom Vuxeninstituet i Kimitoöns 
kommun under ledning av Ulla Andersson. Deltagrna under året har varit: Carola 
Antskog, Christina Dahl-Hämäläinen, Kai Ekbom, Peter Eriksson,  Frey Fredriksson, 
Marita Hillerström, Bror Holmberg, Karl-Fredrik Laxell, Ebba Lindroth, Stig 
Lundström, Solveig Mannerström, Nils-Henrik ”Nenne” Nykänen, Esko  Salmela 
Carita Sjöberg, Doris Sjöberg,  Adine och Harry Törnqvist,  Märta Sjöblom, Henry 
Skogsten, Henrik Åkerberg och Hedda Österberg. 
 
”FÅNGSTER I TIDENS STRÖM” del IV 
Många år har gått sedan del III trycktes och gruppen ansåg att det skulle vara dags 
med en ny bok. Vad skulle då vara lämpligare innehåll i boken än materialet i 
intervjuprojektet som slutfördes år 2004 med Dorrit Krook som intervjuare. 
 
Intervjumaterialet består av ett tiotal intervjuade. De intervjuade berättar bl.a om 
hur det var som 14-årig lillpiga i Helsingfors eller hur det var att jobba som 
skolsköterska på 1930-talet. Då färdades skolsköterskan med cykel till de 25 skolorna 
som fanns i Kimito. 
 
Annat material ingår också i boken – hur det var att flytta som kolonist från 
Österbotten till Kimito i början av 1950-talet. Man kan också läsa hur ett barn 
upplevde kriget. En skolelevs intervju av sin mormors mor om hur det var under 
krigstiden i Åbo. Reijo Lavòn berättar om sina barndomsminnen från Gesterby och 
Nils-Henrik Nykänen om sina forskningar om Telefonbolaget Dragsfjerd. 
 
Roliga historier från Kimitobygden och artiklar ur tidningspressen ingår också i 
boken. 
 
Fotografier lånades av de anhöriga till de intervjuade. 
 
Bidrag har sökts från Föreningen Konstsamfundet 4.000 € , inget bidrag erhölls på 
våren. Bidrag söktes på nytt på hösten och Konstsamfundet beviljade den här gången 
1.500 € och från Fritids- och kulturnämnden  söktes 500 €, erhölls 300 €. 
 
Anne Bergström-Stenbäck skrev och redigerade boken och Peter Eriksson utförde 
ombrytningen. 
 
 



 
 
Boken trycktes i Ekenäs Tryckeri AB. Första upplagan på 300 ex. slutsåldes nästan 
genast. När vi skulle beställa till av boken hade Ekenäs Tryckeri gått i konkurs. 
Nu offertrunda måste göras. Painotalo Painola, Nieminen T Oy, från St Karins 
valdes att utföra tryckningen av följande 300 ex.  
 
Utgivningstillfället var i slutet av november lämpligt till julförsäljningen. 
 
Boken finns till salu: Sagalunds Museum, Pappersboden, Bruksmuseèt, Söderlångvik 
Cafè, kommunkanslierna i Kimito och Dalsbruk, boken kan beställas per post av 
Ulla.  
 
INBÖRDESKRIGET I VÄSTNYLAND 1918 
FM Sture Lindholm från Ekenäs berättade (16.4)om händelserna 1917-18, i sin bok 
”Röd galenskap – vit terror”. Museiamanuens Hasse Ginlund berättade om 
händelserna på Kimitoön. Det finns inte så mycket dokumenterat om händelserna på 
ön, personer som ev. vet något och som borde intervjuas: Sven-Erik Hellström 
(Dalsbruk), Kaj Lönnroth, Nenne Nykänen, Torvald Awellan, Kai Ekbom. 
 
BESÖK PÅ BJÖRKBODA BRUKSGÅRD 
Vårens utfärd på Kimitoön gjordes till Björkboda Bruksgård (31.5). Gösta von Wendt 
berättade om gårdens historia och de omfattande renoveringsarbeten som utförts på 
gården. Vi njöt av  Anne von Wendts välsmakande kaffebord. Vi gav tre av våra 
böcker  och en blombukett åt värdinnan. 15 hembygdsforskare deltog. Trevlig utfärd, 
tyckte vi alla! 
 
FÖRTJÄNSTTECKEN 
Torbjörn Hägg, Ulla Andersson och Esko Salmela erhöll Finlands Svenska 
Hembygdsförbunds förtjänsttecken i silver för en aktiv insats i hembygdsarbetet. 
Förtjänst tecknen utdelades av hembygdsförbundets ordförande Peter Sjöstrand och 
Li Näse i en festlig tillställning i Sagalunds Museum. 
 
BYAPROMENAD I VESTLAX 
De populära byapromenaderna fortsätter. Den 10.6 ordnades en byapromenad i 
Vestlax där Fjalar Lindroos fungerade som guide. Promenaden började med en 
samling i byahuset där Fjalar berättade om Vestlax byns förhistoria. 
Vestlax byaråd sålde kaffe och bulle. Ca 50 personer deltog. 
 
SLÄKTFORSKNING 
”Fredi” Laxell berättade i korthet om släktforskningens grunder och via vilka  
Internet-kontakter man får uppgifter. 
 
 
 
 



 
 
NYA HEMSIDOR 
Vi har påbörjat uppläggandet av nya hemsidor. Ulla har planerat dem och Peter har 
satt in dem. Vi använder Kulturhusets hemsidabotten. Det får vi använda gratis för 
Sagalundgillets del eftersom de inte har några hemsidor.  
Nya adressen är: kimitobygden.hembygd.fi.  
 
SOMMARTEATER ”BRUKETS NYCKEL” 
Forskarna besökte sommarteatern ”Bruketes Nyckel-på mormors tid” i 
Mathildedal. 
 
KONTAKTER VIA INTERNET 
Två förfrågningar, en från Sverige,  om hjälp vid släktforskning har kommit. Ett par 
från Sverige har varit på besök till Kimito. De har tidigare varit i kontakt med oss 
angående sin släkt.  
 
 
Kimito, 20.10.2013 
 
Ulla Andersson, ledare för gruppen 
www.kimitobygden.hembygd.fi  
ulla.andersson@kitnet.fi  
 


