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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 Vuxeninstitutet i Kimitoöns 
kommun. Ledare har varit Ulla Andersson. Deltagarna har under året varit: 
Drugge Birger, Drugge Bengt, Ekbom Kai, Eriksson Peter, Fredriksson  
Britt-Marie, Fredriksson Frey, Hillerström Marita, Laine Raija, Lindroos Fjalar, 
Lundström Stig, Mannerström Solveig, Nykänen ”Nenne”, Renlund Sture, Salmela 
Esko, Törnqvist Adinè och Harry, Törnqvist Camilla.  
 
”DEN YNGSTE KOLONISTEN” Stig Sand berättade (30.3) 
Stig Sand, bosatt i Sverige, berättade i ord och bild om hur det var att komma till 
Kimitobygden som kolonist i april 1950. Tillställningen var öppen för allmänheten, 
25 personer deltog. 
 
GUIDAD RUNDTUR MED BUSS ”FINLAND 100-ÅR, KIMITOÖN 1917-1918”  
(5.10) 
Kimitoöns Guider rf :s guidade rundtur. Eeva Karlson fungerade som guide under en 
1,5 timmes rundtur i Kimito. Under rundturen besöktes platser där händelser hade 
utspelat sig 1917-18. Rundturen hade beställts av hembygdsforskarna och var öppen 
för allmänheten och många utomstående var också med.  
 
”PASSAGERARÅNGBÅTSTRAFIKEN I VÅRA TRAKTER” Kai Ekbom 
berättade (26.10) 
Kai Ekbom berättade, också i ord och bild om det viktiga färdmedlet, 
18 personer deltog (4 utomstående).  
 
”1918 - EN STORM ÄR LÖS” Gustav Wickström berättade om sin  
nya bok (30.11) 
Boken handlar om händelserna i Åboland 1918 utgående från personliga dagböcker, 
brev och berättelser. 
 
”BLODSDÅDET Å DALSBRUK” 
Britte Fredriksson hade sammanställt en berättelse om händelserna i Dalsbruk 1907. 
 
 
 



VI SÅG PÅ FILMER 
Vi såg på filmer från Yle.fi/Arkivet: ”Skitkusken i Dalsbruk” 1977, ”Primitiva 
arbetarbostäder i Dalsbruk”, ”Som kvinna på den manliga travbanan” 1975  
(Göta Karlstedt). 
Gunlög Hägg berättade om Villa Allio. 
 
VÅRENS UTFÄRD PÅ KIMITOÖN 
Vårens utfärd på Kimitoön gjorde vi till Högsåra. Gunilla Örnell var och guidade 
oss.Vi besökte naturligtvis Jungfrusunds museum, Kejsar-Finas sjöbod och gjorde 
rundtur på ön. Kaffe avnjöts på Famors Cafè. 
 
”OKÄND SOLDAT I HARPARSKOG” 
Vi besökte friluftsteatern ”Okänd soldat i Harparskog” i Ekenäs. Teaterstycket var 
mycket intressant. 17 personer deltog – också några utomstående. 
 
SERIEN ”KIMITOÖN FÖRR OCH NU” I TIDNINGEN HEMBYGDEN 
Hembygdsforskarna skickade in material i serien ”Kimitoön förr och nu” som 
publicerades i Annonsbladet 2015. Två första serier ”Kimito Engelsby 1915-2015” 
och ”Kimito församlingshem invid prostgården” publicerades i Hembygden  
nr 5/2017. Serien fortsätter nästa år.  
Ulla hade också skrivit om Kimito Uf:s folkdansens 125-års jubileum i samma 
tidning. 
 
CHAPMANSÄLLSKAPETS BESÖK 
Chapmansällskapet från Sverige besökte Kimitoön 19.8. Nenne, Kai och Ulla var 
med på deras besök. Besöket började på Wästankärr gård, lunch i Kasnäs, Kimito 
kyrkogård och Strömma. Kai berättade om händelserna i Strömma 1808-09 och på 
kyrkogården såg vi Efraim Björns grav och Kai berättade om honom. 
 
FINLANDSSVENSKA MUSEIDAGAR PÅ ÅLAND, 9-10.9.2017 
Ulla deltog i museidagarna. 
 
BOKEN ”KIMITO PÅ 50-TALET” 
Boken är s.g.s slutsåld. Det finns några ex. ännu till salu i Pappersboden och 
Sagalunds Museum. Skrivit om  
 
VÅRA BÖCKER TILL ALLA ÄLDREBOENDEN OCH SERVICEHEM 
Vi beslöt ge ett ex. av alla våra böcker till öns äldreboenden och servicehemmen 
utom Attendo och Esperi som inte har kommit ordentligt i gång ännu! Vi skall också 
ge Ingmar Hagmans DVD ”Kimito Finlands största skärgårdsö” åt dem. 
 
 
 
 
 



KONTAKTER FRÅN ”OVER THERE” 
Tim Sundström från Ontario Canada kontaktade Ulla via e-post för att få mera reda 
på om jakten Ferm. Ferms ägare hade varit bl.a Arvo Bergen från Pederså. Kai, 
Harry och Karl Laxell gav mera uppgifter om jakten åt honom. Han önskade också 
köpa boken ”Våra Byar” av E.L som vi också skickade åt honom samt boken  
”Till Amerika”. Trevligt med kontakter från ”over there”. 
 
JULTRÄFFEN 
Vi blev bjudna på julträff till Servicehemmet Pasendo där Patte Sjöblom bjöd på  
kaffe och tilltugg. Vi överräckte våra böcker och Ingmars DVD. 
 
 
 
Kimito, 15.4.2018 
 
Ulla Andersson 
 
 


