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Styrelse, funktionärer och medlemmar 

Under verksamhetsåret 2019 svingades ordförandeklubban i Backgränd 

hembygdsförening rf av Marika Sandholm. Med sig i styrelsen hade hon Linda 

Weckström (vice ordförande), Sara Wilson (sekreterare), Christel Wikström, 

Tua Eliasson, Malin Wikström och Emma Hokkanen. Hedvig Lindholm och 

Henrita Fagerström fungerade som suppleanter, och kassörsuppdraget sköttes 

av Anna Lindqvist ytterom styrelsen.  

Styrelsen hade som målsättning att så som hittills satsa på blandad verksamhet 

för att nå ut till en så bred målgrupp som möjligt. Det övergripande målet har 

varit att göra byn så trevlig som möjligt för sina invånare. 

Under året fungerade Håkan Wikström alltjämt som disponent och 

byggnadssektionen leddes av Anders Wikström och Christian Wikström. 

Gräsklippningen sköttes igen av Vilma Lindqvist, medan snöröjningen 

huvudsakligen omhändertogs av Martin Lindqvist och Sigvard Baarman. 

Christel Wikström och Malin Wikström utgjorde som tidigare Byanytts 

redaktion, och bladet utkom tre gånger under året. I årets nummer ingick 

”helgläsning” i form av intervjuer med mer eller mindre nyinflyttade bybor.  

Vid slutet av året hade föreningen 237 betalande medlemmar, varav cirka 30 

var medlemmar under 7 år och alltså befriade från medlemsavgift. Föreningens 

verksamhet understöddes under året av ett stort antal bidragsgivare, vilka listas 

nedan. Detta har storligen bidragit till föreningens möjligheter att ordna 

mångsidig verksamhet och att utveckla föreningshuset.  

▪ Emilie och Rudolf Gesellius fond,  

▪ Finlands Hembygdsförbund 

▪ Svenska Kulturfonden 

▪ Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo  

▪ Raseborgs stad 

▪ Eugene, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse 

▪ Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse  

▪ Sophie von Julins stiftelse  

 

 

Evenemang och möten  

Verksamhetsåret sparkades igång med ett vinterjippo i det krispigaste 

vinterväder. Kvicksilvret hade krupit ner närmare 17 köldgrader, men brasan 

vid Rian i Lågbacka värmde. Det gjorde i och för sig marscherna uppför den 

långa upplogade pulkabacken också. 

 

 

 



 

Det hade igen en gång dragit ihop sig till legendarisk maskerad på Backdala, den 

här gången med havet som fond. Mångahanda blötdjur simmade omkring i 

Backdala under den våta kvällen lördagen den 9 februari.  

Den 1 mars ordnades sedvanligt 

vårmöte, åtföljt av ett betydligt 

osedvanligare program. Karina 

Heerman tog oss med på en tidsresa i 

visornas värld; det handlade om 

näverlurar, kulning, Filikromen och 

rungaldrar inom ramen för hennes 

projekt "I begynnelsen var ropet. 

Allmogens tonspråk - vårt kulturarv". 

Våren bjöd på en kulturresa till huvud-

staden. Den 27 april rattade Kristian 

Fagerström igen en buss lastad 

med backgrändare och deras 

vänner till Svenska Teatern, den 

här gången för att se 

storsatsningen Chess. 

Den 9 maj visade våren sig från 

sin fagraste sida då det var dags 

för vårtalko på Backdalas 

gårdsplan. Idyllen var komplett 

med synnerligen glada barn på 

Staffans traktorflak.  

Det var inte bara Backdalas 

gårdsplan som städades upp 

denna vår, utan föreningen lade 

sig dessutom till med nymodig-

heten “plogging”. Under två 

skräpplockningspromenader 

rensades vägrenarna inom ett par 

kilometers radie från Backdala på allt möjligt 

och omöjligt: navkapslar och tomburkar 

såklart, men även mjölkburkar, värktabletts-

förpackningar och en uttjänt faxmaskin.  

Söndagen den 16 juni bjöds det på 

blomsterfärgring för hela slanten. Dagen 

inleddes med en blomvandring i 

Kansbackatrakten med Peik Grönholm som 

ledsagare – detta De vilda blommornas dag  

 



 

till ära. Plötsligt blev allt det där gräset kvickrot, ängskavle och timotej också för 

den oinvigde flanören! 

Ett och annat grant 

tjärblomster kom därefter väl 

till pass vid Backdala, där många 

flinka fingrar hjälptes åt att klä 

och resa midsommarstången. 

Drycken var kall och grillen 

varm, liksom den vackra 

sommardagen. 

I början av juli fullgjorde 

hembygdsföreningen sina 

plikter som funktionärer vid 

Raseborgs sommarteater. 

 

Årets fotbollsderby mellan 

Gifta och Ogifta gick av stapeln 

torsdagen den 11 juli. Det blev 

en underhållande och svettig 

sammandrabbning - som slu-

tade i en välförtjänt seger åt de 

ogifta. Målställningen lär ska ha varit 4-2 

då domaren blåste av, om nu någon 

egentligen räknade. (Tack till Backgränds 

främsta sportjournalist Camilla Eliasson 

för fotona!) 

De nya kraven i miljöskyddslagen innebar 

att det var hög tid även för Backgränd 

hembygdsförening att ta spaden i vacker 

hand och gräva om sitt avlopp. Söndagen  

den 15 september uppmärksammades 

avloppsfrågan med ett motionsjippo för 

alla åldrar och konditionsnivåer i bästa 

Ärevarvet-anda. Motionsjippot AvLop-

pet samlade över 60 (!!) glada motio-



närer som trotsade det regelrätta skitvädret och travade ihop inte mindre än 

341 kilometer till förmån för vårt avlopp! Tack vare givmilda sponsorer fick vi 

ihop närmare 1500 euro (att gräva ner i marken...). 

Höstmötet den 13 oktober bjöd inte på några stora överraskningar. På mötet 

följde ett brainstorming-tillfälle kring Backdalas väl och ve, och diskussionerna 

var livliga och idéerna många. 

Tanken var att påbörja en 5-10-

årsplan för kåken - "men det ser 

nog mera ut som en 25-årsplan" 

som någon realist i församlingen 

anmärkte... 

Lördagen den 26 oktober mötte 

ett gäng glada amatörfotografer 

upp på brandstationens vind, där 

Oscar Grönholm bjöd på en 

inblick i fotograferandets hem-

ligheter. Det blev mycket snack 

om f-talsprio, bildkomposition 

och vikten av tålamod.  

I oktober deltog ett slipat gäng 

backgrändare i NSU:s frågesport i 

Snappertuna. ”Bravurgänget”, be-

stående av Malin Behm, Stefan 

Grönberg och Hedvig Lindholm 

tog en enligt egen utsago 

överraskande andraplacering i 

uttagningen.  

Samtidigt hade en annan 

backgrändsk delegation 

styrt kosan mot Pojo, där 

Raseborgs stad och 

Nylands Byar r.f. ordnade 

så kallad Byaträff. Temat 

var byaplaner; hur de kan 

uppgöras och vilken den 

praktiska nyttan med dem 

kan vara.  

Den 9 november gav vi 

oss igen ut på busssfärd, 

men den här gången en 

lite kortare sådan. Under 

”Kulturell Kväll med HBF ” 

åkte ettt femtiotal 

backgrändare till TryckeriTeatern i Karis för att se den musikaliska komedin 

”Med risk för RASeborg,” Kristian Fagerström rattade vant Ampers buss som 

sedan tog oss till-

baka till Backdala, 

där vi avnjöt en 

hemgjord tre-

rättersmeny 

serverad av fyra 

glada ungdomar. 

Lagom till Mar-

thornas julmarknad 

restes Backdalas jul-

gran, som Staffan 



Eliasson för tredje året i rad fraktade dit från Starast i Lågbacka. Den restes 

under smidiga omständigheter av Martin Lindqvist och Ulf Sandholm med några 

hjälpredor. 

Regelbunden verksamhet 

Under år 2019 fortsatte den högt uppskattade torsdagsjumppan, alltjämt under 

ledning av Martina Berglund. Ett knappt tjugotal personer deltog regelbundet. 

Under sommaren ordnade Martina dessutom två utomhuspass på 

fotbollsplanen, med digert kvällsmål som avslutning. Vårsäsongen avslutades 

med traditionell SkumppaJumppa, vilket den här gången innebar funktionell 

träning på Lyfte i Karis med efterföljande kvällsvard på Serendipity. 

 

Även de yngre fick röra på sig i glatt sällskap om torsdagarna, vanligtvis under 

ledning av Sara Wilson med några inhopp av Marika Sandholm. Barnens 

våravslutning firades på Backdalas gårdsplan med bland annat styltverkstad och 

saft.  

Underhåll och anskaffningar  

Backdala försågs under året med en fast installerad videokanon i anknytning till 

den redan upphängda vitra duken. Den södra gaveln målades på talko i juni. 

Farstuförnyelsen fortskred så till 

vida att bygglov beviljades och 

finansieringen tryggades tack vare 

bidrag från flera stiftelser.  

Avloppstankarna från Roth 

Finland grävdes ner på talko av 

Ralf Jung Ab, som även avslutade 

arbetet med att schakta ut nytt 

grus på gårdsplanen. 

Bema Center donerade en ny 

grill åt föreningen, som styrelsen 

beslöt att medlemmar kan hyra 

för en liten peng.  

 

 



Övrigt; HBF i regionen, i media och på webben 

Backgränd hembygdsförening var under året välrepresenterad inom 

Västnyländska ungdomsringen, där Jenny Eliasson fungerade som styrelse-

medlem och Sara Wilson som suppleant. Hembygdsföreningen deltog i VIP-

föreställningen med inledande föreningsmingel på Raseborgs sommarteater, 

och stod även värd för VNUR:s tematräff om föreningshus som arrangerades 

i Backdala i mars. Föreningens ordförande deltog även i en föreningsträff 

arrangerad av Gardberg Center. 

Under året utvecklade Christel Wikström 

ett mönster till Backgrändvanten, inspirerad 

av det faktum att det bland annat finns en 

så kallad Karisvante. Hon förklarade 

designen på följande sätt: ”Färgerna är från 

Landskommunens vapen och mönstret är 

från kartan över orten. Valde att ta med alla 

byar som fanns i röstningsområdet, även 

om Böle och Päsarby ibland lämnas 

utanför.” 

Under odlingssä-

songen spreds bön-

dernas glada budskap 

i form av en egen 

podd – ”Broddcast 

från Backgränd”. Sara 

Wilson intervjuade i 

sju avsnitt olika bön-

der i byn om allt – 

eller åtminstone 

mycket – som har 

med jordbruk att göra. Avsnitten lades ut på SoundCloud och kunde även 

lyssnas på via Facebook, Spotify, Podtail och Acast. Broddcasten väckte oväntat 

stort intresse och en del munterhet. 

Backgränd fick en del synlighet i media under året, bland annat i samband med 

motionsjippot AvLoppet och Broddcasten. Dessutom syntes byn i Yle Fems 

Närbild som i februari gjorde ett program under rubriken ”Hur lokalpatriotiska 

är vi?” 

Under året flyttade föreningens hemsida över till en ny plattform, alltjämt i 

NSU:s regi (backgrandhf2.nsu.webbhuset.fi). Även Facebook samt Instagram 

utnyttjades fortsättningsvis för 

kommunikation och marknadsföring, 

liksom den klassiska vägskylten (som för 

ett kort ögonblick blev av med sin 

stolpe, men upprördheten lade sig då 

misstaget korrigerades i snabba tag).  

På initiativ av Elena Horttana 

kompletterades Facebooksidan under 

slutet av året med en egen 

köp/sälj/byt/skänk-grupp, för att underlätta backgrändarnas återbruk. Vilket den 

även visade sig göra! På Facebook ordnades också en tävling, där frågan löd 

”Vad är det BÄSTA med Backgränd - det som gör Backgränd till byn med stort 

B?” Av alla som inkommit med kommentarer gynnade lotten Carita Neovius 

som vann ett riktigt lokalpatriotiskt paket. Fredrica Degerth belönades med ett 

hedersomnämnande för sin specialskrivna vers om byn 

Å styrelsens vägnar 

Sara Wilson 

Fastställd under vårmötet den 28 februari 2020



 


