
 
Hembygdsforskarna i Kimitobygden 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2 0 1 9 
 
Hembygdsforskarna i Kimitobygden verkar inom Sagalundgillet rf och är en 
fristående grupp med egen ekonomi. Det främsta 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 Vuxeninstitutet i Kimitoöns 
kommun under ledning av Ulla Andersson. Deltagarna har under året varit 19 pers. 
 
”LIMERICKAR” 
Hembygdsforskarna har gett ut limericksamlingen ”Limerickar” med 145 limerickar 
skrivna av Elis Sjöberg (nu 92 år). 47 av dem, med utgångspunkt i åboländska 
bynamn, publicerades i Åbo Underrättelser under åren 1990-92 under pseudonymen 
Nonsensus. De illusterades av Bengt Borg. 
 
I den lilla skriften finns också 85 verser som publicerades i Landsbygdens folk 1987-
91 under pseudonymen LIM-ERIK. De har anknytning till övriga Svenskfinland. Elis 
skriver i förordet att han skaffade boken ”Svenska ortnamn i Finland” för att 
därifrån plocka lämpliga ortnamn. 
 
”Limerickar” trycktes i 200 ex. 
 
Limericksamlingen finns till salu i Pappersboden, Sagalunds Museum, Bruksmuseet 
och Booklet i Pargas. Den kan också beställas per post av Ulla. 
 
ARKEOLOGISKA UTGRÄVNINGEN PÅ TELEGRAFBERGET 
Utfördes fortsatta utgrävningar på Telegrafberget i Lappdal under ledning av 
FM Jan Fast, 31.8-1.9. Metalldetektorist Lasse Nyman (SME) deltog också.  
6 personer deltog. Utgrävningarna påbörjades 2015. Hembygdsforskarna bekostade 
årets utgrävning i sin helhet. Rapporten finns som bilaga och på hembygdsforskarnas 
hemsida! 
 
GRAVSTENSPUTSNINGSTALKO PÅ KIMITO KYRKOGÅRD 
Gravstensputsninggstalko ordnades igen i september i samarbete med Kimitoöns 
församling. 11 pers. deltog – t.o.m en person från Åbo – ca 80 gravstenar blev 
putsade. 
 
 
 
 
 



 
UKRAINSK FLYKTING 
Kai berättade om Pekka Tammiketo en ukrainsk flykting som kom till Strömma. 
 
JULTRÄFFEN 
Julträffen  var i Seniorhuset Pasendo. Johan-Gustav Knuts berättade om boken ”Vårt 
Hitis”. Han är en av bokens författare. Diskussion kring boken och Hitis i allmänhet. 
Lite ”smått” program och läckerheterna på kaffebordet smakade gott! 
 
”LAURA FRÅN KIMITO” 
Vi deltog i Sagalundillet rf vårmöte där Bodil Söderblom berättade om 
fartyget ”Laura från Kimito”. 
 
TRÄFF I KIMITO KYRKA 
Vi höll november träffen i Kimito kyrka med anledning av kyrkans 550 år. ”Kimito 
kyrka målad 1469”. Hvadan denna anteckning är hemtad står icke angifvet och hvad 
som bör förstås med ordet ”målad” är lika ovisst (ur boken Kimito kyrka av Nils 
Oskar Jansson). Församlingsmästare Teijo Pitkäranta berättade om kyrkans historia 
och visade gamla fotografier. 
 
ALMAHEMMETS HISTORIK 
Samlandet av material till Almahemmets historik fortsätter. Arbetsgruppen  
Britt-Mari Fredriksson, Monica Eriksson och Ulla har fortsatt med arbetet bl.a 
genom att diskutera med Almahemmets pensionerade vårdare, gått igenom gamla 
fotografier. 
 
UTFÄRD TILL HITIS 
Vårens utfärd, på vårens varmaste dag, gjordes till Hitis. Calle Storm var vår 
kunniga guide. Vi besökte Hitis kyrka, Vikingacentret, Holmströms Lanthandel, lunch 
på Bacom Cafe. Rundtur i Dalsbruk och eftermiddagskaffe på Cafe FourC.  
11 personer deltog. 
 
TEATERRESA TILL INGÅ 
Hembygdsforskarna och några Sagalund volontärer gjorde en teaterresa till Ingå, 
den 24.11. Teaterstycket hette ”Mauno Koivisto Täkters president”. Teaterstycket 
berättade om presidentparets liv på deras sommarställe Hemmings i Täkter. 18 pers. 
deltog i teaterresan. 
 
FINLANDSSVENSKA HEMBYGDSDAGAR 
Ulla deltog i Finlandssvenska hembygdsdagar i Nykarleby 14-15.9 2019. 
 
NYTRYCK AV ”FÅNGSTER I TIDENS STRÖM ” del I 
Boken har varit slutsåld flera år och det finns efterfrågan av den. Beslöts ta offert på 
nytryck av den, ev. 200 ex. Detta skulle ske på nästa års sida! Bidrag kommer att 
ansökas från kultur- och fritidsnämnden. 



 
EBBA LINDROTH 
Ebba Lindroths bortgång hedrades med en Sagalund-adress. Ebba var en mångårig, 
aktiv medlem i hembygdsforskargruppen visserligen inte på senare år! 
 
 
DISKUSSION OM 
 
Kimito-bref 
Upplästes Kimito-bref av Fanny Forsman ÅU-korrespondent 1880-1906: ”Eldsvådor, 
olycksfall, telefon och telegraf i Kimito, läkarefrågan”. 
 
Hemmafronten: Vi såg på 2 filmer i Arenan om kvinnors arbet då männen var 
inkallade, ”Pyykkipäivä” och ”Missä miestä tarvitaan”. Båda filmerna var från år 
1942. 
 
Gamla fotografier. Vi hade fått en del gamla fotografier som vi försökte känna igen. 
 
Diskussion om ”fria vården” under kriget, släktforskning, Kimito-dialekt.  
 
Kontakter via e-post 4 personer har kontaktat hembygdsforskarna i olika ärenden via 
e-post. 
 
 
 
 
Kimito 27.3.2020 
 
Ulla Andersson 
gruppens ledare 


