Tahkunas läänes asuvad vanad, 18. sajandi lõpuni rannarootsi asustusega külad: Kidaste, Mudaste, Ogandi, Sigala. 
Millal esimesed rootslased Hiiumaale asusid pole täpselt teada. Viimase aja uurimised pakuvad selleks ajaks 13. sajandi lõppu või 14. sajandi algust. Läänemaal mainib Haapsalu linnaseadus piiskopkonnas rootslasi Haapsalu linna ümbruses juba 1294. aastal. 
Hiiumaal elanud rootslased said kohalikelt maahärradelt 1470., 1503. ja 1601. aastal priiusekirjad, mille alusel nad pidasid end vabadeks, isandatega ainult kokkuleppelistes suhetes olevateks inimesteks. Kui saar läks 1563. aasta sügisel Rootsi krooni valdusse, säilitasid privileegid kehtivuse, aga kummalisel kombel hakkasid need just Rootsi võimu tulekuga lahjenema. Sel ajal oli Hiiumaa Põhjarandadel umbes 120 rootsi majapidamist, mis kuulusid kõik Pühalepa riigimõisa alla. Kroonumõisa aadlikest rentnikud ei tahtnud aga priiusekirjadest midagi teada. Nii käis rootslastest talupoegade ja aadelkonna vahel pidev kemplemine, mis andis ühelt poolt küll talunikele endiste õiguste kohta kinnitusi (1629., 1650., 1685. aastal), aga sage pöördumine kuninga poole tõendab samas ka nende pidevat jalge alla tallumist. Eriti halvenes talupoegade elu Hiiumaal pärast seda, kui kuningas Gustav II Adolf saarel asunud kroonumõisad Jakob De la Gardie’le müüs, ja veel halvemaks läks, kui krahvi poeg valitsema asus. Ise ta enamasti saarel ei viibinud ja jättis kogu võimutäiuse valitsejale Klaus Krefftingule. Viimane suurendas kohustusi ja makse suvaliselt ning pärast 1660.aasta viljaikaldust ei jäänud talupoegadel enam muud üle kui tõsiselt vastu hakata. Rootslaste juhtideks olid Mudaste küla talunik Urban Jürgenson ning Kidaste küla talunik Jürgen Jakobson, kes sai legendaarselt tuntuks Kitas Irja nime all.
Urban ja Jürgen juhtisid Stockholmi lähetatud delegatsiooni. Krahv Axel De la Gardie neid jutule ei võtnud, aga meestel õnnestus kuidagi kuninganõukoguga ühendus saada ning krahvi kohustati oma talupoegadega kokku leppima. Seda ei järgnenud ja teise saatkonnaga tulid kaasa ka mõned Hiiumaa eesti talupoegade esindajad. Viimased saadeti Rootsi pealinnast kahe tapiga koju, aeti läbi kadalipu ja pisteti vangi. Rootslased said „tõrksuse ja ja sõnakuulmatuse eest“ kuus nädalat sunnitööd. Seepeale saatsid hiiurootslased oma esindajad uuesti Stockholmi, mispeale krahv Axel käskis valitsejal talunike saadikud naasmise järel kinni võtta. Urbanil ja Jürgenil õnnestus metsa põgeneda, aga kolmas, ligi saja- aastane vabatalupoeg langes püüdjate kätte, sai peksa ning pandi vangi. Uue aasta järel tabati kodust ja Urban, viidi särgiväel läbi saare Pühalepa mõisa ja hoiti seal kuu aega jää peal. Talupojad vastasid taas kuninga jutule minekuga ning taas satuti vangi.
1663. aastal hakkasid relvad välkuma ja mäss levis ka eesti talupoegade hulka. Kreffting pääses rünnakust siiski tervena ning organiseeris vastulöögi. Urban saadeti seekord Krefftingu elule kallalekippumise eest Stockholmi ja seal vangistuses ta jäljed kaovad. Äraviimisel soovis ta Krefftingule võllast. Kaaki valitsejat ei riputatud, aga paar aastat hiljem lasti ta De la Gardie teenistusest lahti ning tema võimutsemine siin lõppes. Jürgen Jakobson kuulutati aga Hiiumaal lindpriiks ning tal kästi saarelt lahkuda. Tema aga jäi ning läks metsa pakku. Krahv lasi ta talu lammutada ning peksta tema naist ja lapsi. Siiski elas Kitsas Irja metsades 12 aastat.
Sajand hiljem rääkisid hiiurootslased, et Irjast sai lõpuks suur hall hunt, kes jäi kodustesse metsadesse ringi liikuma.
1907. aastal sündis Kidaste külas helilooja ja organist Johannes Kappel. Eesti muusikaelus on kaks Johannes Kappelit. Teine, samuti helilooja ja organist sündis 1855 aastal Raplamaal. Kidaste mees veetis Hiiumaal lapsepõlve, sai keskhariduse vabakoguduste vaimulikus seminaris, mille järel lõpetas Tallinna konservatooriumi esmalt oreli ja siis kompositsiooni erialal. Usuliste veendumuste tõttu õppejõu kohalt tagandatuna töötas ta Tallinnas Nõmmel metsavahina ning 1954. – 1980. aastal Tallinna Toomkiriku organistina. Tema loomingu moodustavad neli vaimulikku kantaati „Jumala majades“, „ Kui kaua veel ?“, „Jumala suures templis“ ning „Rahu ja õndsus“, teosed orelile ja flöödile ning koori- ja soololaulud (tsükkel Rabindranath Tagore sõnadele jm). Johannes Kappel suri Tallinnas 1982. aastal.


