
Hembygdsforskarna i Kimitobygden 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2 0 1 3 
 
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 och 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. Deltagarna har under året varit: 
Carola Antskog, Christina Dahl-Hämäläinen, Kai Ekbom, Peter Eriksson,  
Frey Fredriksson, Marita Hillerström, Bror Holmberg, Fjalar Lindroos, 
Ebba Lindroth, Stig Lundström, Solveig Mannerström, Nils-Henrik ”Nenne” 
Nykänen, Esko Salmela, Adine och Harry Törnqvist, Märta Sjöblom, 
Henry Skogsten, Henrik Åkerberg och Hedda Österberg. 
 
”FÅNGSTER I TIDENS STRÖM”, del IV 
Första upplagan på 300 ex. blev genast slutsåld. Eftersom Ekenäs Tryckeri hade gått 
i konkurs beställdes följande upplaga på 300 ex. från Painotalo Painola. 
 
FOTOGRAFIER I ÅBOLÄNDSKA BILDARKIVET 
Vi går igenom fotografier i Åboländska bildarkivet och gör rättelser och tillägg 
som sedan informeras Sagalunds Museum som är bildarkivets upprätthållare. 
Eftersom bildarkivet innehåller mängder av foton gör Nenne  ännu ”hemarbete” och  
går igenom foton och antecknar tillägg och rättelser. 
 
”TILL FLYDDA TIDER PÅ HITIS” 
Johan-Gustav Knuts berättar om Hitis historia. Kvällen var annonserad, 
endast hembygdsforskare deltog, 14 personer. 
 
GRAVSTENSPUTSNINGSTALKO 
Gravstensputsningstalko ordnades på hösten i samarbete med Kimitoöns församling. 
Talkot var ämnad också för utomstående. Men på grund av det regniga vädret fanns 
endast Kai och Ulla från hembygdsforskarna och två från församlingen på plats. 
Ett tjugotal gravstenar blev dock putsade. 
 
VI HAR DISKUTERAT OM 
Skyddskårsverksamheten i Kimito. Ulla har köpt en bok från ett antikvariat som 
heter ”Pellingekåren” av Torsten Helsingius. Boken är tryckt 1918. I boken finns ett 
avsnitt på 7 sidor om ”Kimito-expeditionen” av Torsten Nummelin, ledare för 
expeditionen. Boken har värdefull information. 
  
 Porkala parentesen 1944-56, vi såg en intressant DVD där Margareta Öfverström 
berättar och visar bilder från tiden då Sovjetunionen arrenderade Porkala-området.  
 



Diskuterades emigrationen, främst till Amerika. Fyra personer från Dalsbruk 
överlevde Titanic-katastrofen.(Sjöhistoriska klubben i Dalsbruk ordnade Titanic-
kväll 
i Dalsbruk, Ullas idè). Efter kvällen fick jag kontakt med Amy Sholes i Weedsport, NY 
via hemsidan ”Find  a Grave”. Hon bor nära den ort där två av dalsbruksborna är 
begravda. Hon är mycket intresserad av deras liv. Vi har haft kontakt med varandra 
ända tills nu. Hon har också fått kontakt med Hirvonens släktingar i Nådendal. 
 
Vi har hört på dalsbruksbon Hilda Stens intervju (Radio Vega). Hon var en 
av ”Brudarna i paket”. Hon och en annan Hilda gömde sig i ett låda för att 
transporteras från Nargö i Estland till Helsingfors i september 1944. 
Hilda hade vigts med  Klas Sten från Dalsbruk.  Historien finns beskriven i bl.a 
boken ”Lotsar, spetskläder och sjöminor”, 2013. 
 
REPRESENTATION 
Ulla har deltagit i: 
Finlandssvenska museidagar i Kyrkslätt, 14-15.9 2013. 
Informationstillfälle om Kimitoöns kulturmiljö, 21.11 i Kimito 
  
 
UTFÄRDER 
Vårens utfärd på Kimitoön gjordes till Bruksmusèet i Dalsbruk där Hasse Ginlund 
guidade oss. 
 
Den längre utfärden som gjordes tillsammans med Sagalundgillet rf gjordes 
till Koskipirtti Museum i Aura. Museèts ägare Marjukka af Heurlin guidade 
oss. Vi besökte också Arboretum Yltöinen i Pikis. Eftermiddagskaffe avnjöt vi 
i Rantolan Kievari i Karuna. En trevlig utfärd i vackert väder. 22 personer deltog.  
 
Årets julträff gjorde vi till Westers i Kila. Julkaffet avnjöts i trevlig stämning. 
Den trevliga värdinnan Gunilla visade gamla Kila-foton och berättade om byns 
historia. 17 hembygdsforskare deltog. 
 
EFTERLYSNING AV EPHRAIM BJÖRNS PORTRÄTT 
Ilpo Lagerstedt från Sammatti har skickat en förfrågan till oss om Epharim Björns 
porträtt.  
 
Porträttet har funnits på Sapalahti gård i Angelniemi. Kai har forskat mycket om 
Ephraim Björn, han var hans förfar.  Man känner inte till var Björns porträtt finns 
för tillfället. Det skulle vara viktigt att veta var den finns för enligt Lagerstedt har det 
gjorts endast sju porträtt av 1808-09 soldater. 
 
Hembygdsforskarna efterlyste Björns porträtt (med foto) i Perniönseudun Lehti och  
Salon Seudun Sanomat men utan resultat.  
 
Porträttet har efterlysts också för 10 år sedan i ÅU, också då utan resultat. 



Man borde eventuellt efterlysa också i Annonsbladet! 
 
TACK 
Vi har skickat materialet ”Ett hemligt uppdrag” dvs intervjun med Gunnar Forss 
som gjordes 2005 och annat material om ”Osasto Arho” till Sjöhistoriska institutet 
vid Åbo Akademi. Intendent Kasper Westerlund skickade ett tack via e-post.  
 
MARITA LÖNNFELDT 
En gammal hembygdsforskare har gått ur tiden. Marita Lönnfeldts bortgång 
hedrades med en inbetalning till Kyrkosundskärs Pensionärsbostäder. 
 
KONTAKT VIA INTERNET 
Vi har fått två förfrågningar via internet. 
 
 
Kimito, 22.9.2014 
 
Ulla Andersson 
www.kimitobygden.hembygd.fi   


