
 
 
 Hembygdsforskarna i Kimitobygden 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2 0 0 7 
 
Hembygdsforskarna i Kimitobygden verkar inom Sagalundgillet rf och 
är en fristående grupp med egen ekonomi. 
 
Gruppen har under året samlats 8 ggr, som en kurs inom Kimitobygdens 
Medborgarinstitut under ledning av Ulla Andersson. Deltagarna under 
året: Antskog Carola, Bergfors Zeo, Byman Solveig, Bärling Doris, 
Ekbom Kai, Eriksson Peter, Fredriksson Frey, Hillerström Marita, 
Lindroth Ebba, Mannerström Solveig, Nykänen Nenne, Salmela Esko, 
Törnqvist Adine och Harry, Österberg Hedda, Åkerberg Henrik och 
Wasén Carl-Erik. 
 
INTERVJU MED MELKER ERIKSSON 
Melker Erikssons berättelse om händelserna beträffande Estniska 
flyktingar i Örö under kriget videofilmades av Esko Salmela. 
Videofilmen kommer att arkiveras i Sagalunds Museums arkiv. Filmen 
kommer också att skickas till Aibolands Museum i Haapsal (Jorma 
Friberg). Filmen kommer säkert att intressera dem också. 
 
MAJ-LEN SEVELIUS BERÄTTADE OM BYARNA I SAGU  
Agrolog Maj-Len Sevelius berättar om de svenskapråkiga byarna i Sagu. 
Speciellt byarna mot Kimitoön var helt svenskspråkiga till 1940-talet. 
Tillställningen var öppen för allmänheten, ca 20 personer deltog. 
 
AVTÄCKNING AV HEMBYGDSRÅDET ERNST LINDROOS 
PORTRÄTT 
Ernst Lindroos porträtt avtäcktes vid en festlig tillställning i Wrethalla, 
den 12 maj.  
Inbjudan hade skickats till: Mårten och Kristian Lindroos med familjer, 
konstnären Elisabeth Lindfors, Kimito kommun, Sagalunds Museum, 
Yrkesinstitutet Sydväst, Nordea Bank Abp (de instanser som hade 
deltagit i porträttets kostnader), Kimitobygdens Lärare rf. Allmänheten 
var också välkommen. 
 
 
 



 
Hälsningstalet hölls av Ulla Andersson. Porträttet avtäcktes av Ernsts 
sondotter  Malena Lindroos, som marskalker fungerade också hans 
barnbarn Manda och Max Lindroos. Rektor Aarno Nordman höll 
festtalet.  Konstnären Elisabeth Lindfors berättade med några ord om 
porträttets målande. Därefter följde ”ordet fritt”, där bl.a Li Näse och 
Gun-Britt Mattsson berättade om episoder ur Ernsts liv.  Musik av 
”Hellre än Bra”. 
Till sist sjöng alla ”Jag älskar min hembygd”.   
Kaffeservering avslutade  tillställningen och alla var överens om att 
tillställningen blev festlig och stämingsfull. 
 
Hembygdsforskarna var tidigare under dagen och lade blommor på 
Ernsts grav. 
 
INTERVJUPROJEKTET MED KEMIÖNSEUDUN KARJALAISET 
Intervjuprojektet med karelare bosatta i Kimito har framskridit så långt 
att 22 personer har intervjuats. Intervjuerna har utförts av Arja 
Noponen. Till detta projekt har hembygdsforskarna erhållit bidrag av 
Föreningen Konstsamfundet 1.000 € och av Svenska Kulturfonden 500€  
Kemiönseudun Karjalaiset har sökt bidrag från sina fonder. 
 
Följande skede är att skriva ner intervjuerna. Det kommer att ske under 
nästa år. 
 
De praktiska arrangemangen, löneutbetalningar etc. har utförts av 
Kemiönseudun Karjalaiset ry. 
 
UTFÄRD TILL ÖRÖ 
Hembygdsforskarna deltog i juni i en publik seglats med galeasen 
”Inga” till Örö. Avfärden skedde från Kasnäs. Vid avfärden 
kontrollerades passagerarnas id. Skepparen Johan Stenbäck berättade 
om fartyget och resan. Fisksoppalunch serverades ombord. 
 
Vid ankomsten till Örö Norra bryggan kontrollerades igen 
passagerarnas id. Blåmusslans guide berättade om växt- och djurlivet på 
ön. Skepparen berättar om öns historia – vi tittar in i Kasernerna. Vi är 
säkert alla överens om att någon användning för de rödmålade 
byggnaderna borde hittas. 
 



 
 
Vi startade tillbaka. Kaffeservering ombord och framförallt denna kyliga 
försommardag ”baren var öppen”. 
 
Jorma Friberg från Aibolands Museum deltog i utfärden och det var 
meningen att också Melker Eriksson skulle har deltagit men eftersom 
han hade sjuk fot kunde han inte delta.  
 
Avsikten var att Jorma  och Melker  skulle ha träffats och besökt de 
platser på Örö där Melker hade hjälpt Estniska flyktingar under kriget. 
Vi får hoppas att denna möjlighet kommer någon annan gång. 
 
KRIGSTIDA MEDALJER 
Forskare Tom Bergroth berättade om krigstida medaljer. Många har 
säkert i sina byrålådor olika medaljer som man inte känner till, 
åhörarna hade själva  med sig medaljer som Bergroth sedan förklarade. 
Tillställningen var öppen för alla och ordnades i samarbete med 
Kimitobygdens MBI, 9 personer deltog.  
 
TALKO 
Vi hade en liten talkodag på hösten utanför ”Bagarstugan”. Vi hade 
tänkt att bagarstugan kunde bli vår träffpunkt med det visade sig att där 
var för kallt och att utrymmena var också för små. 
 
PROMENAD 
Vi gjorde en promenad i Sagalunds parken och tittade in i korsun. 
 
”STOBBHAGAN” 
Vi besökte igen Maggies och Eskos sommarparadis i Galtarby, 
Västanfjärd. 
 
     
 
 


