
Hembygdsdagar i Ekenäs 10-11.9.2022 

Vi hade tänkt oss ”Jubileernas hembygdsdagar”: Hembygdsdagarna 20 år, Hembygden 

35 år, Ekenäs 475 år, 80 år sedan frontlinjen drog in i Västnyland, 200 år sedan 

stadsbranden i Ekenäs.  

Men pandemin satte käppar i hjulen och hembygdsdagarna, som var planerade till 16-17 

oktober 2021, måste skjutas upp med ett år. Vi får nu fira jubileerna ett år senare, 10-11 

september 2022. Till all lycka passar det nya datumet alla föreläsare så programmet kan i stort 

sett genomföras enligt de gamla planerna.  

 

Lördagen är seminariedag i Snåresalen, Raseborgsvägen 6 

Lördagens program (10.9.2022) inleds med välkomstkaffe och anmälningar. För att hedra 

verksamhetsledare Tom Sandström, som avled 2021, och förbundsordförande Holger 

Wester, som avled 2022, ägnas förmiddagen åt tidningar, historieforskning och publikationer. 

Tom grundade tidningen Hembygden 1986, kort efter att han blivit anställd som 

verksamhetsledare, och tidningen fyllde följaktligen 35 år i fjol. Hembygden var hans 

skötebarn. Historieforskning låg Holger Wester varmt om hjärtat och han skrev själv många 

historiker.  

 
 

Föreläsningar:  
 

Sociolog Thomas Rosenberg, som i 13 år (2007-2019) fungerade som koordinator för 

Tidskriftsprojektet, stödorganisationen för alla våra finlandssvenska tidskrifter, för oss in i 

tidningsvärlden med sitt föredrag ”Organisationstidningen i går, i dag – i morgon?”  

Pol.mag., pensionerade chefredaktören Torbjörn Kevins rubrik är: ”Hembygdskärlek – 

mikronationalism eller öppet sinne?” Kevin är född i Ekenäs, bor nu i Åbo och har lång 

erfarenhet av tidningsarbete, bl.a. som redaktionssekreterare för Västra Nyland och som 

chefredaktör för Jakobstads Tidning och Åbo Underrättelser.  

Sture Lindholm, historielärare och författare, kommer att berätta om historieforskning 

utgående från egna erfarenheter: ”Lokalhistorien - en aldrig sinande källa”. Han har skrivit 

många historiska böcker, bl.a. den uppmärksammade Fånglägerhelvetet i Dragsvik – 

Massdöden i Ekenäs 1918. På söndagen besöker vi Dragsvik under Sture Lindholms ledning.  

 

Efter lunchen som antagligen intas på Villa Smakhus, som finns nära det gamla 

seminarieområdet, fortsätter föreläsningarna med att docent Johanna Wasström berättar om 

forskning kring ”gårdfarihandlare”, ett projekt som historiska institutionen vid Åbo Akademi 

genomfört. ”Arkangeliter, tatarer och karelska lumpsamlare. Rörlig handel som kulturmöte i 

Finland 1850-1920” är hennes rubrik.  

Dagens sista föreläsning belyser ”Ekenäs 475+1 år”. Fil.lic. Magnus Cederlöf från 

Ekenäs är synnerligen insatt i sin hemstads historia. Han har skrivit flera böcker om Ekenäs.  

Efter en kaffepaus beger vi oss på en guidad rundvandring till fots genom Gamla stan. Turen 

börjar vid Ekenäsgården och slutar på Basatorget invid hotellen.  
 

Under seminariedagen är Boktorget på sedvanligt sätt öppet utanför föreläsningssalen. 

Ta med färdigt prissatta böcker som ni vill sälja. Arrangören sköter bokförsäljningen. Ingen 



provision uppbärs. Lördagen avslutas med kvällssupé med musik, allsång och annat trevligt 

program.  

 

Söndagens bussutfärder kl. 9-15 

 

Alternativ 1: Museirundan 

- Hangö Frontmuseum med basutställningen ”Hangö i främmande händer” visar bl.a. bilder 

från evakueringen av Hangö udd. Det var i fjol 80 år sedan Hangöfronten upprättades efter att 

Finland varit tvunget att utarrendera Hangö udd till Sovjetunionen.  

- Bunkern Irma, som rymde 16 soldater, är en av de bunkrar som byggdes som en del av den 

försvarslinje, Harparskogslinjen, som byggdes 1941.  

- Pansarhindren med 12 000 stenar tvärs över Hangö udd är synliga från vägen. 

- Raseborgs museum med intressanta utställningar  

- Lunch 12-tiden i Ekenäs 

- Samlingsmagasinet Leira (se presentation av Leira) 

- Dragsviks massgravar 1918 med Sture Lindholm som ciceron.  

Alternativ 2: Bruksrundan 
- Billnäs bruk från bussfönster 

- Fiskars bruksområde (Fiskars Village) har fått flera priser de senaste åren, bl.a. som bästa 

inhemska besöksmål. I de gamla bruksbyggnaderna finns i dag t.ex. butiker, caféer, museer, 

hantverkare, företag och konstnärer. Vi gör en guidad promenad på ca 1 km genom 

bruksorten (vid dåligt väder med buss). Möjlighet att besöka Fiskars museum, ett museum 

som upprätthålls av Fiskars hembygdsförening. Inträde till museet på egen bekostnad.  

- Lunch 12-tiden vid Åminne gård 

- Om vädret och tiden tillåter besöker vi kort Raseborgs medeltida slott, en av de ståtligaste 

slottsruinerna i Finland. Promenad bussen-ruinerna 400 m. 

- Dragsvik massgravar 1918, ciceron Sture Lindholm.  

Dagarna avslutas med kaffe i Snåresalen. Hemfärd kl. 16.  

 

Abonnerade bussresor ordnas från Österbotten, 30 €, (fredag) och Nyland, 20 €, (lördag) om 

tillräckligt många anmäler sig. Åbolänningar bedes ta kontakt om det finns behov av 

samtransport. 

Logi: Stadshotellet (1–2 personers rum) och Motel Marine (1-4 personers rum) har bokats för 

inkvartering.  

Pris: Svenska Kulturfonden stöder hembygdsdagarna ekonomiskt varför deltagaravgiften är 

endast ca 95 € (exkl. resor och inkvartering). Endast lördag 80 € (utan supé 50 €), endast 

söndag 45 €. 

 

Alla prisuppgifter framgår även i anmälningsformuläret. 

 

 

 

 



Anmälan öppnar den 27 juli och sista anmälningsdag är den 10 augusti. 

Anmälan sker helst på en speciell blankett som kommer att finnas på förbundets webbsida 

www.hembygd.fi. Den kan skrivas ut och skickas till FSH Handelsesplanaden 10 D, 65100 

Vasa eller fyllas i elektroniskt.  

Kom också ihåg att meddela eventuella dieter, exkursionsval och eventuellt 

övernattningsval. Ett bekräftelsebrev med faktura sänds per e-post till alla anmälda i slutet 

av augusti. Vid behov skickas bekräftelsen per post. 

Förfrågningar (from 25.7): Tfn: 040-1841 668, e-post: forbundet@hembygd.fi (Susanne) 

 

 

 

Välkomna till Ekenäs! 
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