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FINLANDSSVENSKA 
 

 HEMBYGDSDAGAR I EKENÄS 
i                               

                                       10-11.9.2022 

 
 

 
           
                                 

Välkommen till de elfte riksomfattande finlandssvenska 

hembygdsdagarna (f.d. finlandssvenska museidagarna), som hålls i 

Ekenäs 10-11.9.2022. 

 P.g.a. pandemin har hembygdsdagarna, som ursprungligen skulle hållas 

hösten 2021, flyttats fram med ett år. Programmet har inspirerats av en 

del jubileer som inträffade 2021: Hembygdsdagarna 20 år, Hembygden 

35 år, Ekenäs 475 år, Hangöfronten 80 år.  
 

På hembygdsdagarna får du träffa många trevliga människor med 

intresse för lokalhistoria, kulturarv, museer och hembygd.  

Kom med och debattera, diskutera eller bara lyssna. 

Hembygdsdagarnas lördagsseminarium hålls i Sigurd Snåresalen,  

Raseborgsvägen 6-8, Ekenäs. 

Under söndagen gör vi en exkursion till intressanta platser och museer 

i Raseborg med en liten avstickare till Hangö.  

 

Välkommen till Ekenäs! 
 
 

     



 
 

Lördag 10 september                              
 

Seminarium 
Sigurd Snåresalen, Raseborgsvägen 6-8, Ekenäs  

 
9.00    Anmälan och välkomstkaffe 
 

9.45 Välkomstord, hälsningar och praktisk information 

 Stadsdirektör Petra Theman, Raseborgs stads hälsning 

Verksamhetsledare Susanne Lagus, FSH 
 

 

10.00-12.45 Organisationstidningen i går, i dag – i morgon? 

 Thomas Rosenberg, sociolog 
 
 

Hembygdskärlek – mikronationalism eller öppet sinne? 
Torbjörn Kevin, pol.mag.  

 

Lokalhistorien - en aldrig sinande källa  

Sture Lindholm, historielärare och författare 

    

12.45  Lunch på Villa Smakhus, Seminariestigen 6  

 

13:55-15:30 Arkangeliter, tatarer och karelska lumpsamlare. Rörlig 

handel som kulturmöte i Finland 

Johanna Wassholm 

 
   

 Ekenäs 475 år 

 Magnus Cederlöf, ekon.dr, lokalhistoriker 

 

15.30-16.00 Kaffe 

   

16.00- Rundvandring i Gamla stan (i grupper) 

ca 17.00 Från Basatorget (nära hotellen) 

  

                                                       *** 
 

Ca 19 Kvällssupé med program  

 Musikprogram, allsång m.m.  
 

 

 

 

Söndag 11 september 

Exkursion med abonnerad buss 
P.g.a. ett lägre deltagarantal än vi först räknat med har söndagens 

program ändrats till endast en utfärd; alternativ 1 museirutten 
 

9.00 Samlingsmagasinet Leira, Hangö frontmuseum, Bunkern Irma, 

Pansarhindren vid Hangö udd, Lunch ca kl. 12:30, Dragsviks massgravar 1918 

(ciceron Sture Lindholm), Raseborgs museum EKTA 
 

   

Ca 15.00  Avslutningskaffe i Snåresalen 
 

Dagarna beräknas vara avslutade ca kl. 16 
 

 

Medverkande: 

  

 

               

 

 

 

 
 

Thomas   Torbjörn                    Sture         Johanna                  Magnus 

Rosenberg             Kevin                        Lindholm               Wassholm              Cederlöf 

 

 
 

 

Boktorget är öppet i Snåresalen under lördagen. 

Hembygdsföreningar och även privatpersoner har möjlighet att 

kostnadsfritt lämna hembygdsböcker och andra tryckalster till 

försäljning. Boktorget sköts i princip av arrangören men 

bokförsäljarna får gärna vara med och dejourera och marknadsföra 

sina alster. Även äldre hembygdslitteratur kan säljas. Meddela i 

samband med anmälan om ni har böcker att berika boktorget med. 

Utställaren ansvarar för transport till och från platsen. Böckerna bör 

vara färdigt prissatta.  

 

- - - - P R O G R A M - - - - 


