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Gotland!

Nu har vi i åk 5-6 varit på vår skolresa till
Gotland.
Läs mer på sidan 4.

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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NATURPASSET 2017
Seskarö IF anordnar som vanligt Naturpasset för
hågade natur- och orienteringsintresserade. 40
kontroller ligger ute sedan den 1 juni och väntar på
besökare. Redan i mitten av 70-talet arrangerade SIF
det som då kallades Trimorienteringen. Under åren har
sektionen hängt upp lågt räknat 1500 kontoller. I största
utsträckning har man försökt variera punkterna – med
ett undantag. Varje år finns Temmilahtistenen med, en
fast punkt för Seskaröborna och för besökare utifrån.
Ambitionen har varit att samtidigt presentera lite
kulturhistoria som berättar om olika saker på Seskarö.
Ortnamnen presenteras. I år finns bland annat en tjärdal
med liksom resterna av Seskarös sista väderkvarn uppe
på Kvarnbacken. Också en gammal grav kan besökas.
Ett besök kan göras uppe på Sandviksbacken där en
skola skulle byggas, men som på grund av utflyttning
aldrig kom till utförande. Kvar finns ett par rejäla
grunder.
Den 31 augusti dras kontrollerna in och därefter kan
man under ett par veckor lämna in sitt kontrollkort, då
en del priser utlottas.
Kartpaketen finns till försäljning hos Handlar´n och
kiosken. Dessutom kan man köpa paketet direkt från
SIF.
SIF:s ORIENTERINGSSEKTION

Lust och Nöd

Konstutställning

Seskarö Folkets hus
Seskarö Skärgårdsfestival
16-23 juli
12.00-16.00
Vernissage 16 juli kl.12.00
Välkomna
Seskarö Konst och hantverksförening
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Ö-Pärlan
Ö-Pärlan Öppethållande i
sommar
Från
Midsommardagen 24/6 till 6/8
10.00 -20.00

Aktiviteter på Ö-Pärlan i
sommar

16 juni Skolavslutning med Tacco-buffé
30 juni Musik - Pub med buffé. Musiker
Bo Wall
14 juli Musik - Pub med buffé. Musiker
Stefan Vennberg
21 juli Skärgårds – Pub.
Musikgrupperna Medusa och Jari
Salo & Emma Medström

Upprop! Vi behöver hjälp att
arrangera festligheten!
Programmet för Skärgårdsfestivalen 2017
är mer omfattande än tidigare. Mycket
beroende på att vi vill minnas, att det är 100
år hungerupproret inträffade på Seskarö.
En av den största händelsen under veckan
16/7 till 23/7 är musikteatern
Splitvedsjäntan som ska spelas, med start
16/7, följt av tre förställningar. Programmet i
sin helhet finns i beskrivet i detta nummer.
Satsningen är en manifestation och
satsning på Seskarö och för Seskarö.
Vi vill med detta upprop engagera fler
personer för att genomföra vår festival. Vi
behöver flitiga händer och fötter för att
snickra, sy, göra i ordning de olika
festplatserna, baka, bära stolar, bord resa
tält laga, mat m m
Hör av er på våra facebook sidor (Ö Pärlan,
Seskarö hembygdsförening) eller kontakta oss på
telefon eller mail, så hör vi av oss till dig.
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17 Juli, Teaterkryssning LuleåSeskarö med M/S Laponia
M/S Laponia ska genomföra en
teaterkryssning som lämnar Norra
hamn i Luleå
kl. 11.30 och där man kryssar norrut
mot Seskarö. Under båtresan som
tar fyra timmar serveras lunchbuffé
samt eftermiddagsfika. Väl framme
på Seskarö kan båtresenärerna ta
del av fotoutställningen Seskarö 100
år samt lyssna på föreläsningen
”Hungerkravallerna”. Föreläsare är
Karl Erik Nyström, historiker från
Seskarö.
Teatern Splitvedsjäntan handlar
om tidsepoken kring 1920-talet och
kvinnornas roll i den industriella
utvecklingen belyses.
Innan teatern serveras laxsoppa i
Folkets hus som ligger alldeles i
anslutning till teatern. Teatern är
mellan kl 19-21 och bussen tillbaka
till Luleå går kl 21 och beräknas vara
åter i Luleå ca kl 22:30.
I priset ingår: Kryssning, lunchbuffé,
eftermiddagskaffe
och
kaka,
föreläsning av Tomas Bresky kring
händelser och intressanta personer
på Seskarö kring 1900-talet, Innan
teatern äter båtresenärerna den
läckra Seskarö-laxsoppa. Efter en
händelserik dag återvänder gästerna
med buss tillbaka till Luleå.
Avg. Teaterkajen, Norra Hamn,
Luleå
kl.11.30
åter
i
Luleå
ca.kl.22:30.
Pris 875 kr/person inklusive teaterbiljett.

17 juli Teaterkryssning Seskarö
I samband med att M/S Laponia
gästar Seskarö ordnar man med en
2,5 tim. teaterkryssning mellan kl.
16.00-18.30 i Seskarö skärgård.
Gästerna får under kryssningen
intaga en skärgårdsbuffé på M/S
Laponi, lyssna på föreläsning om
hungerupproret på Seskarö 1917. M/
S Laponia angör åter kajen lagom
för att gästerna ska kunna följa
föreställningen Splitvedsjäntan.
I priset ingår kryssning, middag,
teaterbiljett samt föreläsningen om
Seskarö
hungerupproret
1917.
Priset är: 590kr/person.

Skärgårdsfestival
Seskarö Skärgårdsfestival 16-23 juli 2017
16/7 kl 15
Återinvigning av minnesparken Brottet var hunger
Riksdagsledamot Ida Karkiainen inviger. Historiken Karl Erik Nyström berättar om
hungerupproret 1917 och minnesparkens tillkomst.
16/7 kl 17
PREMIÄR Musikteatern Splitvedsjäntan
Av Håkan Rudehill • Regi Ulla Lyttkens
Ett arrangemang av Seskarö Hembygdsförening i samarbete med Tornedalsteatern.
Inspirerats ur innehållet i boken Seskarö – sågar, strider och splitvedsjäntor.
Uteteater vid Seskarö Folkets Hus.
Pris: 150kr
Biljetter till föreställning den 16/7, 19/7 och 21/7: www.tickster.com
17/7 kl 19
Teaterkryssning Musikteatern Splitvedsjäntan
Teaterkryssning med MS/Laponia Luleå.
Lunch på båten, anländning till Seskarö vid 16-tiden varefter man kan följa en föreläsning om
Hungerkravallerna på Seskarö, äta en laxsoppa samt se teaterföreställningen Splitvedsjäntan
med start kl 19.00. Därefter busstransport till Luleå.
Läs om teaterresan på www.laponia.se
18/7 kl 19
Musik i det gröna
Solist: Martina Lundberg
Musik: Tomas Martin Band
19/7 kl 19
Musikteatern Splitvedsjäntan
Av Håkan Rudehill • Regi Ulla Lyttkens
Ett arrangemang av Seskarö Hembygdsförening i samarbete med Tornedalsteatern.
Inspirerats ur innehållet i boken Seskarö – sågar, strider och splitvedsjäntor.
Uteteater vid Seskarö Folkets Hus.
Pris: 150kr
Biljetter till föreställning den 16/7, 19/7 och 21/7: www.tickster.com
20/7 kl 19
Musik på vatten i Saarisviken
Solister: Carina Stenberg och Elisabeth Lax
Musiker: Roger Stenberg dragspel, bas • Gustav Brudal piano • Stefan Vennberg gitarr
21/7 med start kl 18
Mat och Musik -PUB på Ö-Pärlan
Festivalmaten börjar serveras kl 18.00.
Musikunderhållning startar kl 20.00 med grupperna Medusa och Jari Salo & Emma Medström.
21/7 kl 19
Musikteatern Splitvedsjäntan
Av Håkan Rudehill • Regi Ulla Lyttkens
Ett arrangemang av Seskarö Hembygdsförening i samarbete med Tornedalsteatern.
Inspirerats ur innehållet i boken Seskarö – sågar, strider och splitvedsjäntor.
Uteteater vid Seskarö Folkets Hus.
Pris: 150kr
Biljetter till föreställning den 16/7, 19/7 och 21/7: www.tickster.com
22/7 med start kl 11
Familjefest på Folkets Hus
Loppis, försäljning av hantverk.
Aktiviteter för barn såsom ponnyridning, gladiatorarena för barn och andra lekar.
Musikunderhållning av Seskaröungdomar, prova på att binda flugor.
Festivalbuffé med musikunderhållning.
Boka bord senast torsdag 21 juli! Ring: 0702101596 alt 0705891242
Dans med No Hablas och Elin Hornmalm.
23/7 kl 11
Friluftsgudstjänst i det gröna invid Folkets Hus
Biskop Hans Stiglund
Sång och musik under ledning av orkestern Gränslösa spelmän
16/7 – 23/7
Konst- och Fotoutställning
Seskarö Konst och Hantverksförening ställer ut sina tavlor tillsammans med en fotoutställning
Seskarö under 100 år i Folkets Hus A-sal.
Filmen Nöd bryter lag visas.
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Gotland!
forts. från första sidan
Årskurs 5-6 skolresa till Gotland...
På vägen dit blev det ett stopp i Stockholm eftersom
det var lite svårt att få ihop ankomst- och
avgångstiderna för ﬂygresan och färjan till Gotland.
Men det var vi inte alls ledsna över. Det gav oss
möjlighet att få vistas en dag i huvudstaden, vilket
för många av oss var första gången. Vi besökte
Naturhistoriska muséet och promenerade förbi
riksdagshuset, det kungliga slottet och slutligen
Gamla stan. Det var väldigt roligt och uppskattat,
liksom det varma och soliga vädret. Vi reste från ett
regnigt och kallt Luleå och kom till ett soligt och
varmt Stockholm. Dagen därpå fortsatte vår resa
vidare med buss och färja till Gotland. Vi bodde i
enkla stugor på den trevliga campingen Visby

Raukar.

Utanför Naturhistoriska museet.
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strandby. När vi hade hämtat ut våra cyklar började
vi utforska Visby med den fantastiska ringmuren,
ruinerna, de pittoreska små husen och affärerna.
Nästa dag åkte vi iväg på en busstur till den
underbara ön Fårö, där vi besökte Digerhuvuds
raukfält. Det var kul att klättra på raukarna och leta
fossiler bland stenarna. På vägen tillbaka till Visby
besökte vi Lummelundagrottorna där vi gick på en
mycket spännande och intressant guidad tur. Dagen
avslutades i Kneippbyns vattenland där vi åkte
vattenrutschkanor och badade i poolen. Den sista
dagen på Gotland besökte vi Fornsalen, Gotlands
museum, där vi ﬁck möjlighet att titta på bild- och
runstenar, silverskatter från vikingatiden och andra
forntida föremål som vi läst om i ämnet historia
under läsåret som gått. Dagen avslutades med en
riktigt rolig segwaystafett vid ringmuren. Slutligen
vill vi rikta ett stort och varmt tack till alla vänliga
Seskaröbor som genom att köpa lotter, kakor, bröd,
kokosbollar mm gjort vår resa möjlig. Vi önskar alla
en riktigt trevlig sommar!
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Musik, dans runt midsommarstången, lotter,
fiskdamm, fika mm
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Protester och
kravaller i hela
landet i maj 1917

Militär kallad till Seskarö
Lydia Nordenstrand födde 20 barn.
Hon
var
både
ackuschörska
(barnmorska) och liksveperska. På
somrarna var hon en av många så
kallade splitvedsjäntor, kvinnor som
lastade splitved på båtar som lade till
vid sågverken utanför Seskarö. Livet
var en ständig kamp för att få ihop
pengar till mat. Flera av hennes små
dog som spädbarn men de var ändå
tillräckligt många för att det var svårt
att mätta alla magar. Den akuta krisen
kom under våren 1917.
I maj 1917, efter flera års krig ute i
Europa, var maten på ön slut.
Ransonering
hade
införts
och
tilldelningen av bröd var minimal. De
svenska bönderna hade funnit att det
var mer lönsamt att exportera potatis,
kött och fläsk till Tyskland och andra
krigförande länder än att leverera till de
svenska städerna.
Med början i april i Västervik startade
demonstrationer och hungeruppror.
Protesterna mot den konservativa
regeringens livsmedelspolitik spreds till
Örebro, Norrköping, Härnösand och ett
trettiotal städer. Tiotusentals arbetare
och kvinnor deltog i protestaktionerna.
I Stockholm fick bristen på potatis
6000 kvinnor att gå ut på gatorna och
demonstrera. I några städer blev det
kravaller och polisingripanden.
I februari hade det ryska revolutionsåret
startat. Kunde Sverige smittas av
liknande uppror? Oron spreds i den
svenska högern och på de borgerliga
tidningarnas ledarsidor. När Per Albin
Hansson
höll
ett
tal
på
riksdagshustrappen inför 8000 arbetare
förberedde Stockholms polismästare en
arresteringsorder för uppvigling.
Under april och maj hade läget för
befolkningen på Seskarö förvärrats.
Isen bar inte för några hästskjutsar med
livsmedel och på ön var maten slut.
Potatis och bröd gick inte att få tag i.
Hungersnöd följde.
Arbetarna på de båda sågverken i
Granvik och Sandvik diskuterade att
strejka. De orkade helt enkelt inte hela
arbetspassen. Potatisen var slut sedan
länge och rovorna som blev huvudföda
hade börjat ruttna. På Folkets hus hölls
flera möten där olika förslag kom upp
hur arbetarna och deras familjer skulle
kunna klara försörjningen. Det var
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främst fackliga företrädare, manliga,
som förde ordet. Men en av talarna på
dessa möten var Lydia Nordenstrand.
Ett rykte spreds att det fanns hårt bröd i
lager hos öns båda bagare. Arbetarna på
Granvikssågen beslutade att man skulle
tvångsköpa bröd. Aktionen planerades
noga och när beslutet var taget var varje
steg genomtänkt. Vid ett möte som
följde på Folkets hus rådde enighet om
att man skulle bryta sig in hos bagarna.
Varje familj skulle ta så mycket bröd
som behövdes. Och alla skulle betala
för vad de tog.
2
Den 25 maj gick ett antal arbetare in i
bagare Oskar Janssons bageri, som var
olåst, och tog 372 kilo bröd och
lämnade 120 kronor som det skulle
kosta. Dagen efter bröt man sig in hos
bagare J O Erikssons låsta brödlager.
Där tog man 540 kilo bröd och betalade
350 kronor. För första gånger på länge
kunde Seskarös familjer äta sig mätta
på bröd.
Bagare Eriksson var till skillnad från
kollegan Jansson inte nöjd med
betalningen och att det hade skett
inbrott i hans förråd. Han ringde till
länsman Bernhard Forsström som ville
att en lista skulle upprättas där de som
varit med om brödköpet skulle
antecknas. Inför förhören beslöt
arbetarna som deltagit att skriva upp
sina namn i en cirkel så att inget namn
skulle hamna överst.
Konflikten ledde till att länsman
begärde förstärkning av polisen och
fyra arbetare arresterades och stängdes
in på brädgårdskontoret. Eda Sandberg
som blev vittne till arresteringen sprang
till Folkets hus och berättade vad som
hänt. Folket begav sig då till
brädgårdskontoret och fritog sina
kamrater. Polismännen med länsman
Forsström i spetsen beslöt att lämna ön.
Dagen därpå, den 29 maj, återvände
Forsström till Seskarö i sällskap med
bland andra kronofogde Svanström. De
skulle fortsätta förhören med de som
betraktades som uppviglare. Arbetarna
vid båda sågverken lade då ner arbetet
och samlades i Folkets hus. En
kommitté bildades och informerade
polismyndigheternas representanter att
man inte kunde garantera vad som
skulle hända om några arbetare
häktades.
Kronofogden beslöt då att rekvirera
militär till ön. Ingen annan stans i
Sverige, trots upplopp och kravaller,
hade militär inkallats för att hålla folket
i schack. På Seskarö samlades nästan

alla, kvinnor, sågverksarbetare och barn
utanför Erikssons bageri där förhören
hölls. En av de anklagade arbetarna var
Sekel Nordenstrand, 17 år. Som namnet
antyder var han född vid sekelskiftet.
Han var son till Lydia. Redan som 12
åring hade han börjat vid sågen i
Sandvik. Nu var han anklagad för att ha
stulit bröd, som han betalat för.
Utanför bageriet vägrade folket att
skingras, trots order från militärbefälen.
Kaptenen som ledde styrkan beordrade
bajonett på och framåt marsch. I
tumultet avlossades skott. De unga
soldaterna som visste att det var
hungriga arbetare som protesterade
valde att lämna sina vapen och fly in i
skogen. Det var bara kaptenen som sköt
och två arbetare skadades. Tidningarna
Norrskensflamman och NorrbottensTidningen tog ställning för arbetarna
och deras rubriker löd: ”Bly och
kulsprutor i stället för mat”.
När landshövding Walter Murray fick
veta vad som hänt begav han sig
omedelbart till Seskarö. Han steg
ombord på lotsbåten Vega, som kunde
forcera isen, och såg till att den var
lastad
med
livsmedel.
Gevären
samlades ihop och militären lämnade
ön. Landshövdingen tog initiativet till
att en livsmedelskommission bildades
och lugnet återställdes.
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Men länsman, kronofogden och
polismyndigheten fick sin revansch vid
häradsrätten i Haparanda. Fjorton
arbetare,
bland
dem
Sekel
Nordenstrand, dömdes till fängelse för
upplopp och uppror. Medan det
rättsliga spelet i Norrbotten hade sin
gång fick Sverige en ny regering
bestående
av
liberaler
och
socialdemokrater. Och de stora
hungerkravallerna ledde till att den nya
regeringen
reagerade.
Under
kommande år genomfördes flera
reformer, bland annat fick Sverige
allmän rösträtt, alltså också för kvinnor.
För det kan vi bland annat tacka alla
som deltog i protsterna på Seskarö.
Och en författare skulle senare göra
debut.
Av
Sekel
Nordenstrand
publicerades flera diktsamlingar och
noveller. 1950 kom hans första roman,
Järnhunger. Hans plan på en stor roman
om Seskarö hann tyvärr aldrig
fullföljas.
Tomas Bresky
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Jobbet inför teatern och

skärgårdsfestivalen

Nu är jobbet igång med förberedelserna av teatern
Splitvedsjäntorna och Skärgårdsfestivalen. Som ni tidigare
fått ta del av är det Håkan Rudehill som skrivit manus och
musik. Ulla Lyttkens står för regi och Linda Hennix
koreografin. Övningarna har påbörjats i våras och pågår för
fullt. Förutom amatörskådespelare och proffs deltager kvinnor
som kommer att spela Splitvedsjäntor. Ibland kan man höra
dem gå runt och tralla på de låtar som de skall vara med och
sjunga. Det är även barn engagerade i teateruppsättningen.
Roller och Koreografi övas in under veckoslut och helger.
Insamling av rekvisita samt tidsenliga kläder pågår också. Har
ni kläder och bruksföremål från tiden omkring 1917 och kan
tänka er att låna ut dem, hör gärna av er till
Hembygdsföreningen.
Andra har uppgifter som att bygga upp scenen, skapa kulisser,
anrätta sittplatser för publiken och plats för orkester. Det
ljudtekniska
måste
också
fungera.
Det är en hel del som måste planeras och genomföras för att
allt skall klaffa.
Det är mycket som händer under Skärgårdsfestivalen som i år
pågår en hel vecka.
DET BEHÖVS HJÄLP AV ALLA SLAG. Ju fler vi är, ju
enklare och snabbare blir jobbet gjort.
Det skedde ett upprop på Facebook om hjälp till att städa
tomten där teatern skall vara.
Även om det bjöds på pizza var uppslutningen dålig.
Nästa gång det kommer ett upprop om hjälp hoppas jag att det
är fler som ställer upp.

Ö-Pärlan
HEMSTÄDNING
Behöver Du få hjälp med att vårstäda din
bostad, villa eller stuga?
Vi erbjuder
 Fönsterputsning!
 Byte av gardiner.
 Vecko - alt Månadsstädning
 Storstädning som är en extra-alltstädning som piffar upp
bostaden.
 Flyttstädning
 Extra uppdrag efter
överenskommels
Städningen sker på fasta tider enligt
överenskommelse. Det är alltid personal
anställd på Ö-Pärlan som städar hos dig. Vi
håller med städmaterial.
Kontakta Maud på 072-215 67 24, så
berättar hon mer om det praktisk bl a när vi
kan komma och vad vi debiterar Er. Tjänsten
är berättigad till RUT-avdrag som vi
administrerar.

Välkommen att höra av Er till oss

Fiberutbyggnad på Seskarö med omnejd är
klar att starta
Fiberprojektet går vidare i våra områden
Många har börjat undra om det blir någon fiberutbyggnad på
Seskarö med omnejd. Alla ska dock vara lugna. Vi får fiber
till oss. Dock blir det lite senare än vad vi trodde. Zitius/
Telia planer för att bygga ut fibern på Seskarö med omnejd
är satt till oktober 2017 - december 2017. Alltså hösten
2017.
Det är inte vi som har försinkat fiberutbyggnaden utan det är
förhandlingar mellan Haparanda Kommun och Zitius / Telia
om fiberutbyggnaden i övriga delar av kommunen som gjort
det. Alla fiberutbyggnadsprojekt är satt under hård press för
att kommunerna i Sverige ska klara av att uppfylla de mål
som regering och riksdag satt rörande fiberkommunikation.
Idag är vi över 300 anmälda från Seskarö, Santasaari,
Reväsaari och Västra Nikkala. Klartecken att genomföra en
fiberutbyggnaden har alltså kommit. Entreprenören är enligt
uppgift tillsatt. Scannova som äger nätet ut till bl. a Seskarö
är involverade, så vad vi förstår är allt klart. Semestertider
kommer men efter den perioden kommer man ut för att
samråda med oss om var fiber ska läggas ner.
Ni som inte anmält Er än kan göra det fram till 30/6. Passa
på att göra beställningen. Alla hushåll har fått en
beställningslapp i postlådan. En lapp som ni ska se som en
påminnelse. Har ni redan gjort beställningen så kan ni bortse
från lappen som kommit i postlådan. Har ni å andra sidan
gjort beställningen två gånger så sorterar man bort den ena
på Zitius.
Ha en bra sommar i väntan på fiberutbyggnaden önskar
Fibergruppen/gm Sten-Inge

Stöd Seskarö Hembygdsförening!
Bli medlem!
Endast 100 kronor/år
Medlemmar utanför
Seskarö 150 kr
(pga portokostnad)

Pg 40 98 68-7
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Returadress:
Seskarö Hembygdsförening
Fridhemsvägen 16
953 94 SESKARÖ

Plats för adressetikett

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net

Öppettider Måndag-Torsdag kl. 12.00-16.00
Vi kan ha andra öppettider
mot bokning på tel 205 80

Kolla oss på nätet!
Tyvärr är ju bilderna i Seskarö-Bladet i
svartvitt men ni kan se hela tidningen i FÄRG
på vår internetadress: www.seskaro.net
Ni kan också sända material, tex insändare till
Ingegard.w@telia.com eller till
peter@apelqvist.com
OBS! Alla föreningar på ön annonserar
gratis!

Föreläsningsprogram under skärgårdsfestivalen
17/7, 18/7 och 19/7

Under Seskarö Skärgårdsfestival erbjuds gäster på festivalen
att bevista föreläsningar om perioden kring hungerupproret på
Seskarö 1917. En tidsperiod som på många sätt var och är
unika för ett Sverige, där befolkningen på många sätt börjat
ifrågasätta det samhälle som byggde på, att de som hade
pengar också hade makten. Allmän rösträtt existerade inte.
Kvinnorna hade inte fått rätt att röst. Missväxt hade skapat
hunger bland de fattiga. Ransoneringskorten delades ut, på ett
för mång orättfärdigt sätt.
På Seskarö utbröt hungeruppror som ledde till att samhället
grep in. Hungern möttes med kulsprutor. En krona och 15 öre
fattades när sågverksarbetarna tvångsköpte bröd. 500 militärer
invaderade Seskarö för att kuva en hungrande befolkning som
ansåg att deras Brott var hunger.
Under temat Seskarö, uppror och arbetarförfattare ordnar vi
nedanstående föreläsningsserie

Måndag 17 juli 2017 kl. 16.00

Seskaröupproret 1917. Brottet var hunger, eller...?
Karl-Erik Nyström historiker från Seskarö föreläser
Karl-Erik tar upp hungerkravallerna på Seskarö i ett större
nationellt perspektiv och går genom händelserna på ön 1917 i
kronologisk ordning samt kommenterar eftervärldens syn på
kravallerna, litteratur, minnessten m.m.

Tisdag 18 juli 2017 kl. 16.00

Upproriska finnar – Kapinoivat suomalaiset
Matti Lackman, professor från Uleåborg föreläser

Ö-Pärlan
Ö-Pärlan erbjuder
Korttidsuthyrning på Seskarö
Intresset för att besöka Seskarö och bo i
egen lägenheten har varit stort i
sommar. Vi har möblerade upp två
lägenheter till i sommar.
Lägenheterna hyrs för självhushåll. Ni
tar med egna sängkläder. Kuddar och
täcken finns.
Är du intresserad att komma till
Seskarö i höst eller vinter och uppleva
ön under andra tider på året och vill
veta mer? Än finns det några dagar
kvar som är lediga. Först till kvarn…
Hör av dig till Sten-Inge Videhult
telefon 070-595 73 70 eller via epost sten-inge.videhult@telia.com

Mattis tar upp det politiska trycket som finnarnas verksamhet väckte i
Norra-Sverige i början av 1900-talet samt finnarnas del i 1917 års
upproriska handlingar som skapade en hårdare attityd från
myndigheternas sida.
"Suomalaisten synnyttämä poliittinen paine Pohjois-Ruotsissa 1900luvun alkuvuosina, osallisuus kesän 1917 kapinoinnissa ja vaikutus
viranomaisten suhtautumisen jyrkentymiseen lähivuosina."

Föreläsningen är på finska och tolkas till svenska.
Onsdagen den 19 juli 2017 kl. 16.00
Sekel Nordenstrand och Sigurd Klockare - två Seskaröförfattare
som verkade under tidigt 1900 tal. Björn Engström från Luleå
föreläser tillsammans med Per Nordenstrand
Sekel Nordenstrand, jämngammal med seklet, Bodde på Seskarö och
var med om de dramatiska händelserna 1917. Sekels son Per berättar
om sin pappa.
Genom Sigurd Klockare (1913–1994), även han uppvuxen på
Seskarö, kunde vi få en bild av den miljö och tidsanda som formade bl.
a Sekel Nordenstrand i unga år.
I sin bok Svenska Revolutionen 1917–18 skildrar Klockare ingående
hungerkravallerna på Seskarö och sätter in dem i ett större politiskt
sammanhang.

Föreläsningarna hålls i Församlingsgården invid
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Hembygdsföreningens styrelse
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
suppleant
suppleant

Maud Videhult
Erika Medström
Saara Innala
Kerstin Johannessen
Ingegärd Wennberg
Elisabeth Harr
Elisabeth Lerdin
Virpi Hermansson
Solveig Mäki

