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Ö-sessan 
tjäras 
Jörgen, bilden t.h, ser 
till att det inte finns en 
torr fläck kvar.  
Se vidare på sid 4.  
Hela programmet för 
Skärgårdsfestivalen 
hittar du på sid 6. 
Det och en hel del annat 
kan du läsa om i detta 
nummer 

Bland de äldre deltog från vänster Yvette Barmosse, Amanda 
Wikström och Virsunen. Yvette och Amanda är redan rutinerade 
orienterare som till och med tävlat.Läs mer om WOD på sid 3 
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som erbjuds i fibernätet. Genom att man går samman på 
Seskarö med omnejd och beställer samma tjänster 
kommer avgiften att i stort sett halveras. Jag har idag 
kostnad kring 1000 kr per månad och min kostnad för 
tjänsterna sjunker till ca 400 kr/månad. 

Har skickat ut information om detta och hur man 
anmäler sig för erbjudet tjänstepaket. Har ni inte fått 
dessa erbjudanden av någon orsak så kan ni kontakta 
undertecknad så skickar jag informationen. 

Sten-Inge Videhult 
070-5957370 
sten-inge.videhult@telia.com 

Seskarö skola  

Utmed Sveriges kust och i sjöar i vårt land bor det många 
familjer med barn som går i skola på en ö eller på 
fastlandet utmed kusterna. Flera av dessa skolor är med i 
föreningen Nätverk för  skärgårdsskolor vilket vi på 
Seskarö skola också är. Tillsammans med de andra 
skolorna har vi hittat på olika gemensamma projekt. Vi 
har bloggat och presenterat skolorna för varandra, vi har 
ordnat olika tävlingar och utmaningar mellan skolorna. Vi 
har för några år sedan skrivit en sagobok tillsammans. 
Varje ö skola fick skriva varsitt kapitel och rita till den. 
Resultatet blev en mycket fin bok. Förra årets 
gemensamma projekt blev en geografi bok sedd ur barnens 
ögon. 14 olika skärgårdsskolor från Sverige deltog i detta 
projekt och även en skola från Danmark, Åland och 
Finland var med den här gången. Varje skola fick fyra 
sidor att arbeta med och presentera sin ö på. Förutom att 
visa sin Ö-karta har eleverna berättat fakta om öarnas 
historia, transporter, sevärdheter, traditioner, olika  recept 
som är typiska för varje ö, men också om minnen, tankar 
om att bo på en ö och funderingar om framtiden. Boken 
ska användas som en lärobok i skärgårdsskolorna och ge 
eleverna inblick hur livet ser ut på andra små öskolor 
längst vår långa kust. Ett annat syftet med boken var att få 
eleverna att känna stolthet över att vara skärgårdsbo. Om 
någon är intresserad så finns boken att köpa på Ö-pärlan 

Fiberutbyggnad på Seskarö 
med omnejd är klar att starta 
 
Fiberprojektet går vidare på våra områden 
Många har börjat undra om det blir någon 
fiberutbyggnad på Seskarö md omnejd. Alla ska dock 
vara lugna. Vi får fiber till oss. Dock blir det lite senare 
än vad vi trodde. Det vi vet, är att ElTel har uppdragit 
till en entreprenör att gräva ner fiber. När man väl 
kommer igång säger man att det går fort. Räknar med 
att grävningen startar inom den närmast tiden. Man har 
märkt ut var andra ledningar för t e x el går för att inte 
gräva av dessa ledningar. 

Den 22 maj hade vi ett öppet möte med Zitius och 
Skanova. Där vi gick igenom vad som händer och när vi 
har fiber i våra hus. Skanova ansvarar för 
ledningsframdragningen och att framdragen fiber 
fungerar. Zitius är företaget som ansvarar för de tjänster 

Seskarö i litteraturen 

Det finns en duktig historiker, som är bördig från Seskarö 
och vistas här mycket, Karl Erik Nyström. Han besökte ett 
månadsmöte som PRO hade. Där berättade han om 
Seskarö i litteraturen. Jag kände inte till att det var så 
många författare som intresserat sig för vår Ö och det tror 
jag inte flertalet av de närvarandepå mötet heller kände 
till. Han nämnde bl a P-O Enqvist, Kerstin Bergström, 
Sigurd Klockare, Bert Eriksson, Sekel Nordenstam, Erik 
Eriksson Aava och Olof Hederyd med flera. Till och 
meden tysk, Ernst Wassersier har nämnt Seskarö i ett 
skärgårdsavsnitt från 1894, där han med hjulångaren 
Haparanda reser från Haparanda via Seskarö till Luleå, 
tillsammans med 150 andra passagerare år 1894. Man har 
nämnt platser i sina böcker som Tikka, Räpilahti, 
Samakkoviken. Räpilahti användes som djuphamn. Karl-
Erik läste upp stycken ur några av böckerna som han 
förmedlade för att väcka intresse. 

Ingegärd Wennberg 

 
 

Ö-Pärlan i sommar 

Från Midsommar 23/6 ökar vi 
öppettider 10.00-20.00 
 

7 juli Skärgårdsfestival - Pub 
med buffé. Musik: Bo Wall och 
Erik Lindelöf 
20 juli Musik - Pub med buffé. 
Musik Elin Hornmalm 

Välkommen! 

Ö-Pärlan 
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HEMSTÄDNING 

Behöver Du få hjälp med att städa din bostad, villa 
eller stuga? 

Vi erbjuder 

 Fönsterputsning! 

 Byte av gardiner. 
 Vecko - alt Månadsstädning 

 Storstädning som är en extra-allt-
städning som piffar upp bostaden. 

 Flyttstädning 

 Extra uppdrag efter överenskommels 

 
Städningen sker på fasta tider enligt överens-kommelse. 
Det är alltid personal anställd på Ö-Pärlan som städar hos 
dig. Vi håller med städ-material. 
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 

Ö-Pärlan 

WOD 
VÄRLDSORIENTERINGENS DAG PÅ SESKARÖ 

Eleverna på Seskarö skola deltog den 23 maj i WOD som ska 
utläsas VärldsOrienteringens Dag. Alla på skolan och några 
från förskolan genomförde orienteringen. De yngsta, i klass 1-2 
och förskolebarnen, fick orientera på skolgården efter den karta 
som finns där. Det skedde på förmiddagen. På eftermiddagen 
var det de äldre elevernas tur att ta sig an banor som utgick från 
idrottsplatsen. Samtliga klarade av de eventuella svårigheterna. 
Flera av eleverna deltog dessutom på kvällen. Tider togs med så 

Upprop!  
Vi behöver hjälp att arrangera 
festligheten! 

Programmet för Skärgårdsfestivalen 2018 är i 
stort sett klart. Programmet i sin helhet finns i 
beskrivet i detta nummer. Satsningen är en 
fortsatt 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, bära bygga, 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) eller kontakta oss på 
telefon eller mail, så hör vi av oss till dig. 

kallad elektronisk tidtagning, och det innebär att orienteraren 
efteråt kan studera samtliga mellantider, och om han/hon så vill 
jämföra sina tider med sina kamrater. 

Vädret var som alltid på Seskarö strålande. Barnen och 
ungdomarna samt deras lärare var nöjda med dagen liksom 
arrangörerna Seskarö IF. 

För Seskarö IF:s orienteringssektion 
Karl-Erik Nyström 

De yngre samlade efter loppet på skoltrappan. 
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Tjära Ö-sessan 

Visst minns ni att ett gäng hugade byggde en slup på 
Seskarö, som sjösattes för två år sedan i samband med 
Skärgårdfestivalen. Hon ligger för det mesta i 
Sarrisviken. Ö-sessan behöver varje år innan 
sjösättning lite omvårdnad. Hon skall tätas och tjäras. 
Tätar gör de på gammalt vis, med renhår. 
I år var det fyra av slupbygg-arna som samlades för att 

ge Ö-sessan lite om-vårdnad. De började med att tjära 
utsidan och efter någon dag var det insidans tur. 
Stämningen var god under arbetets gång. Planer 
smiddes om vilka turer de skulle ta under sommaren 
med Ö-sessan. Tidigare år har man bl a gjort en tur 
runt Seskarö. Från början gick seglatsen bra, men hem 
fick de använda armkraft. Drömmen är att ta sig till 
Sandskär. Det kan bli verklighet med lite backup 

Världens kör och Gränslösa  
spelmän och Ted Gärdestad 

Världens kör under ledning av Ann-Sofie Ailovuo och 
Gränslösa Spelmän gästade Seskarö och bjöd på en 
vårkonsert med Ted Gärdestad tema. Världens kör har 
medlemmar från Afganistan, Syrien, Ryssland, Finland 
och Sverige bland annat. Körmedlemmarna fick 
presentera sig själva och framförde därefter kända låtar, 
Jag vill ha en egen måne, Himlen är oskyldigt blå, I den 
stora sorgens famn var några av låtarna. Det märktes att 
publiken kände igen dem. Kören hade även med sig två 
yngre förmågor som vi lär höra mer av längre fram Elsa 
Asplund Slagner och Yvette Barmosse 
Ann-Sofie Ailovuo berättade att någon av medlemmarna 
i Världens kör hade sagt till henne ”tänk att man får 
sjunga i Sverige” Gränslösa Spelmän hade även laddat 
upp för allsång som uppskattades. Det fanns även 
möjlighet till dans och det var flera som provade 
dansgolvet på Folkan. 

Ö-Pärlan hyrs ut från den 1 juli till 
Erika Medström 

Seskarö Bensin och Service Ekonomisk förening har i 
snart 10 år drivits som ett kooperativ.  
När allt startade upp var ambitionen att vi inte skulle 
låta den service som tidigare erbjudits på ”Kiosken” 
skulle stängas för gott. Vi var många som såg att 
Seskarö skulle kunna utvecklas inom olika områden. Då 
fick inte den viktiga servicefunktioner försvinna. Vår 
övertygelse var dessutom, att klokheten till slut skulle 
segra, att sågen startas upp igen fanns. Det finns som 
alla vet fortfarande. 
Mycket har fallit väl in. Vi har TILLSAMMANS 
utvecklat och drivit ett i vårt tycke framgångsrikt arbete. 
Hela tiden har vi kunnat ha två personer anställda. Vi 
har på Seskarö skapat ett gemensamt företag som ö-
borna döpte till Ö-Pärlan. 
Styrelsen har tagit beslut om att utveckla verksamheten 
genom att under 2018 och 2019 hyra ut Ö-Pärlan till 
Erika Medström. Hon har varit med från starten 2009 
och aktivt arbetat i verksamheten. 
Vi i styrelsen ser denna utveckling som mycket 
glädjande. Vet att Erika är den personen som kan 
fortsätta att utveckla verksamheten. 
Vår ambition är att på alla sätt hjälpa till att Ö-Pärlan 
utvecklas. Vi som arbetat aktivt i verksamheten, 
kommer ni säkert att se, både framför och bakom 
disken. Dock inte i samma omfattning som hittills. 
Styrelsen vill önska Erika ett fortsatt framgångsrikt 
arbete. Vi ska göra allt vi kan för att tillsammans med 
Erika arbeta så att Ö-Pärlan fortsätter att vara hela öns 
PÄRLA. 
Styrelsen för Seskarö Bensin och Service 
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Rundtur 

Den 1 juni åkte vi på Seskarö skola iväg på en 
fantastisk rundtur i Haparanda. Rundturen ledde 
oss från Seskarö till Björkö kyrka i Torneå. Om år 
2017 gick i Seskarös historias tecken så fortsatte 
år 2018 med studier om Haparandas historia och 
dess intressanta platser och byggnader. Med oss 
på resan, som ciceron, hade vi den kunnige 
historieberättaren och före detta läraren Karl-Erik 
Nyström. Under resvägen berättade han om olika 
platser som har varit betydelsefulla för både 
Seskarö och Haparandas befolkningar. Några 
stopp gjordes också efter vägen, t ex vid 
Keräsjokiån där vi tittade på de gamla stenbroarna 
och vid minnesstenen i Palovaara. Väl inne i 
Haparanda gick turen förbi kyrkan, fängelset, 
järnvägsstationen och vidare till Mia Greens park. 
Där steg vi ur bussen och tittade på minnesstenen 
med Lars Stålnackes bronsbyst av Mia Green. 
Kvinnan som med sina fotografier skapat 
Haparanda kommuns mest värdefulla 
bildsamling. Sedan promenerade vi förbi 
Hermanssons handelsgård och vidare mot torget, 
alltmedan Karl-Erik berättade intressant fakta och 

roliga anekdoter om personer, byggnader och 
platser. Färden fortsatte vidare till Björkö kyrka 
som en gång i tiden även var Seskaröbornas 
kyrka. Efter ett besök inne i kyrkan, gick vi ut och 
tittade på grav- och minnesstenar. Karl-Erik 
berättade bland annat om den tragiska båtolyckan 
midsommaraftonen år 1818, då båtar från Säivis, 
på väg till Björkö kyrka på högmässa, kapsejsade 
och 20 personer förolyckades. Resan avslutades 
på Max restaurang där hamburgare intogs med 
god aptit. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till 
vår utmärkte guide Karl-Erik Nyström som 
genom sin medverkan gjorde rundturen mycket 
intressant och lärorik. / Erika, Åsa och Kerstin 
samt eleverna på Seskarö skola 
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Fredagen den 6 juli 
Saarisviken 

Kl 19.00 Konsert på vatten i det fria med 

Carina Stenberg 

Elisabet Lax 

Rebecka Lindgren 

Musik: Roger Stenberg dragspel, bas 

Lennart Johansson piano o sång 

Allsång mm Stefan Wennberg 

Servering 

Begränsat antal sittplatser. Medtag gärna egna stolar. 
I händelse av regn flyttas evenemanget till Seskarö Kyrka. Inträde 100 kr. 

 

Lördagen den 7 juli 
Folkets Hus kl 12.00-15.00 

12.00 Öppningstal av Kulturchef Jytte Rydiger 
12.00 Konstutställning öppnar 

Ansiktsmålning, Ponnyridning och roliga aktiviteter för barn. 
Försäljning av hantverk, rökt fisk, loppis mm. 

K12.15 Gränslösa spelmän 

12.30 Folkdans av ABF:s Dansgille ifrån Piteå 

14.00 Seskarö Sommarkör under ledning av 

Carina Stenberg. 

Ö-Pärlan 

18.00 -24.00 PUB-afton med öltält, buffé 

20.00 Musik med 

Bosse Wall och 

Erik Lindelöf 
Inträde: 50 kr 

 

Söndagen den 8 juli 
Gräsplan, Folkets Hus 

11.00 Friluftsgudstjänst: 
Komminister Niklas Bonde 

Sång och musik: Carina Stenberg o Erika Medström 

Kantor Eila Toikka o Gränslösa spelmän 
 

Seskarö Församlingshem: 
14.00 Filmvisning av Splitvedsjäntan från 2017 

Dryck och snacks i pausen 

Inträde: 50 kr 
 

Seskarö Folkets Hus håller öppet under festivaldagarna Kl 12.00-17.00 

Där pågår konstutställning och fotoutställning – Seskarö ur ett historiskt perspektiv. 
 

Försäljning av kaffe m dopp, våfflor o varm korv under lördag och söndag 
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Skrönor  

Herrgårdsbranden 1929  
I början av februari 1929 brann gamla herrgården på 
Sandvik ner till grunden. Elsa Junden var hembiträde 
hos förvaltare Naucler och den som upptäckte branden. 
Tidigare under dagen hade ett kappfoder fallit ner över 
kaminen i hallen. Den användes som förstärkning till 
kakelugnseldningen och tändes varje morgon. Elsas 
pappa J A Löthberg kom förbi och såg att det brann i 
hallen. Tillsammans med disponenten släckte han elden. 
Den kvällen kom Elsa Junden till herrgården sent. Hon 
hade varit på födelsedagskalas hemma hos en väninna. 
Naucler satt fortfarande uppe och arbetade vid 
matsalsbordet. Han vågade inte gå och lägga sig utan 
ville vara helt säker på att det inte skulle börja brinna 
igen. Han sa åt Elsa att hon inte behövde stanna uppe. 
Vid 02-tiden på natten tog Naucler, som hade svårt att 
sova, en sömntablett och gick till sängs. Elsa hade sitt 
rum precis ovanför hallen. Fram på morgonkvisten 
vaknade hon till och kände röklukt. Familjens hund som 
låg i en korgstol i samma rum gnydde också. Elsa 
sprang ner i hallen som var helt rökfylld. Några lågor 
syntes inte ännu. Två personer låg och sov i huset. 
Förutom disponent Naucler också en skolkökslärarinna 
som hyrde rum i herrgården. Elsa sprang runt och 
väckte dem. Disponenten fick hon skaka länge för att 
han skulle vakna. Det var väl sömntabletterna. Det var 
när Elsa öppnade ytterdörren som elden flammade upp. 
Hon sprang hem också och väckte sin pappa. Han i sin 
tur såg till att få folk på benen. Men när de kom fram till 
den brinnande herrgården var de flesta tomhänta. Men 
här finns ju inget att släcka med utbrast de. ”Hade jag 
vetat att det skulle börja brinna hade jag naturligtvis 
ställt fram en massa hinkar. Ni kunde ju ha tagit med er 
något när ni ser att det brinner”, svarade Löthberg. 
Äntligen blev det fart på folk. Brandkåren tillkallades 
från Haparanda. Det fanns brandkår på Seskarö också. 
Det var inte mycket som gick att rädda. Det mesta 
förstördes i branden. Bland de vackra sakerna som fanns 
på herrgården minns Elsa en kristallskål som hon inte 

ens fick röra när hon dammade. Den slog ett litet barn 
sönder mot en sten under branden. Elaka tungor spred 
rykte om att det var Naucler själv som tände eld på 
herrgården för att få ut pengar på försäkringen. Elsa 
fick inte heller diska finporslinet och kristallglasen 
efter fester. Det ville frun göra själv så att Elsa skulle 
slippa bli ansvarig ifall något gick sönder eftersom de 
var så värdefulla. Efter branden flyttade Naucler till 
Sundsvall. Istället för en månadslön fick Elsa tre 
månadslöner. Hon tyckte att det var för mycket, men 
då svarade disponenten: ”Anser inte Elsa mitt liv vara 
värt mer än så här för hade inte Elsa funnits så hade vi 
brunnit inne.” Det var mycket pengar på den tiden - 
100 kronor. 

Historia om ”Ers excellens”  
Statsminister Ekman skulle komma på besök till 
Seskarö. Vägarna var dåliga och någon bil fanns det 
inte på ön. Därför tog man över en med en pråm från 
Reväsaari. Elsas blivande man Ville var chaufför. Han 
körde förnämheterna överallt där det var framkomligt. 
Men hemma på herrgården hade fru Naucler ett fasligt 
sjå med att lära sig säga ” Ers Excellens” - för det var 
så en svensk statsminister skulle tituleras. ”Vi 
skrattade åt henne och hon skrattade själv också över 
sitt bekymmer att kunna säga ”Ers excellens”, berättar 
Elsa Junden. Elsa som kom från ett vanligt arbetarhem 
tyckte att det var en verklig upplevelse att få vara med 
och se vad som dukades fram. Det var enbart roligt att 
arbeta där.  

Hadar Svenlin berättar:  

Det var strejk och strejkbrytarna bodde i en bagarstuga 
på Sandvik. Ejnar Engström sjöng: ”Här på Seskarö 
har det blitt anarki, bomben sprängs uti bageri, Polisen 
röt, sprang och sköt, med ingen gärningsman de snöt. 
Håhåjaja, ja de är bra, ty Seskarö är bäst på jorden, 
bästa platsen här i Norden, ingenting som Seskarö sin 
like har, här på Seskarö, min lilla mö, vill jag leva och 
dö. 

SESKARÖ IF 50 ÅR 
Förberedelser för Seskarö IF:s 50-årsjubileum är i 
full gång. Planeringen är så långt kommen att tid 
och platser är spikade. Datum blir lördagen den 25 
augusti med dagsaktiviter förlagda till idrottsplatsen 
och själva jubileumsfesten på kvällen i Folkets Hus. 
Styrelsen och övriga engagerade är inriktade på att 
det ska bli ett minnesvärt jubileum med stark ö-
prägel. För underhållningen under festen är lokala 
förmågor preliminärt bokade. Och arrangörerna ska 
i möjligaste mån söka gynna ortens företagare. 
Det finns plats för nya, friska idéer. Dessa tas 
tacksamt emot av styrelsen, som leds av ordförande 
Annika Hautalampi, SIF:s första kvinnliga på den 
posten. 

Stöd Seskarö Hembygdsförening!  

Bli medlem!  
Endast 100 kronor/år  
Medlemmar utanför  

Seskarö 150 kr  
(pga portokostnad)  

BG 664-6855  
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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! 

  Hembygdsföreningens styrelse 

Ordförande  Maud Videhult 
Vice ordf.  Erika Medström 
Kassör   Saara Innala 
Sekreterare  Kerstin Johannessen 
Ledamot   Ingegärd Wennberg 
Ledamot   Elisabeth Harr 
Ledamot   Elisabeth Lerdin 

suppleant   Virpi Hermansson 

suppleant   Solveig Mäki 

Seskaröbladet juni NR 02 / 18 

Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

 

Ö-Pärlan erbjuder 
 

Korttidsuthyrning på Seskarö 

Intresset för att besöka Seskarö och bo i 
egen lägenheten har varit stort i sommar. 
Vi har två lägenheter möblerade mitt i 
byn, invid Handlar’n. 
Lägenheterna hyrs ut för självhushåll. Ni 
tar med egna sängkläder. Kuddar och 
täcken finns.  

Är du intresserad att komma till Seskarö i 
vinter eller vår/sommar, uppleva ön och 
vill veta mer? Hör av dig till Sten-Inge 
Videhult telefon 070-5957370 eller via e-
post  

sten-inge.videhult@telia.com 

Ö-Pärlan 

Stöd Seskarö Hembygdsförening!  

Bli medlem!  
Endast 100 kronor/år  
Medlemmar utanför  

Seskarö 150 kr  
(pga portokostnad)  

BG 664-6855  

Öppettider sommaren 2018 
(From den 18/6) 

 
 

MÅN-FRE 08:00-20:00 

LÖRDAG 08:00-18:00 

SÖNDAG 08:00-18:00 
 
 

Välkommen! 

mailto:sten-inge.videhult@telia.com

