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Nya boulebanor på idrottsplan 

Efter många timmars arbete så är de nya boulebanorna på 
idrottsplan äntligen klara. 
Arbetet med att flytta och iordningställa nya banor 
påbörjades i juni. Det var Per-Olof Lundberg och Ulf 
Nordström som med hjälp av Walter Innala med traktor 
och dumper kunde gräva upp de tunga stolparna och flytta 
dem till idrottsplan. Stolparna har därefter grävts ner och 
på spelytan har markduk samt stenmjöl lagts ut. Marken 
har jämnats ut och packats med en vibroplatta. Vid 
markberedningen och anskaffande av material har flera 
SIF-medlemmar deltagit, Anders Lundbäck, Jan-Olof 
Carlsson, Magnus Kauma, Per-Olof Lundberg, Ulf 
Nordström samt Walter Innala. 
Invigningen av banorna kommer att ske i början av 
sommaren 2020. 

Karin Nordström 

Friskvårdsdag PRO 

PRO anordnade en friskvårdsdag Torsdagen den 22 
augusti för seniorer i Folkets Hus. Det var ett 50-tal 
deltagare trots en fantastisk fin sensommardag. 
Fysioterapeut Rico Sarkkinen och arbetsterapeut Tarja 
Gustafsson från Hälsocentralen pratade om vikten av 
träning för äldre samt minnesträning. Tandläkare Urban 
Carlsson pratade om "Munvård för äldre". Efter en god 
laxsoppa av Erika Medström till lunch föreläste dietist 
Malin Sand från Region 
Norrbotten om "Matens 
betydelse för hälsan!" 
Sjukskötare Kurt Fors 
kontrollerade blodsocker, 
blodtryck och blodvärdet på dem 
som så önskade. 
Friskvård är inte bara fysisk 
aktivitet och nyttig mat, social 
gemenskap och glädje är även 
viktigt för att må bra. 
Det blev en dag med mycket 
information, vi hoppas att alla 
fick med sig något matnyttigt 
och inspiration för att bibehålla 
och förbättra hälsan. 
I arbetsgruppen för att planera 
friskvårdsdagen har varit Karin 
Nordström, Marjatta Morin, Britt
-Inger Karlsson och Solveig 
Mäki 
Gm Solveig Mäki 

En av PRO:s aktiviteter, Surströmming! Läs mer om PRO:s Bussresa till 
Pitebygden  på nästa sida. 
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Seskarö kyrka – 90 år 

Den 8 september firade Seskarö kyrka med en festmässa. 
Festmässan hölls av biskop emeritus Hans Stiglund, 
Kyrkoherde Juha Rauhala och komminister Eugen Bruahl. 
Kantor Gustav Brudal och kyrkokören hade övat in tidsenlig 
musik. Kören var tidsenligt klädd. Buss från Haparanda 
hade ordnats till festmässan. Den insamlade kollekten gick 
till Barn och ungdomsverksamheten på Seskarö. Efter 
mässan inbjöds till fika på församlingshemmet där Karl-Erik 
Nystöm berättade om kyrkans historia som var mycket 
uppskattat 
Byggandet av Seskarö kyrka börjades 1928 och den invigdes 
den 18 augusti 1929 av biskop Olof Bergqvist och 
komministern i Seskarö Georg Solberg. En kyrka skall ju ha 
kyrkklockor och det har vår kyrka. Den stora klockan är 
skänkt av AB Kemi OY. Den lilla skänktes av Sandvik 
Sågverks direktör och kyrkvärden Lindahl 1948. Stenmuren 
som omgärdar kyrkan uppfördes 1938. Kyrkan 
totalrenoverades 1945. Den orgel som finns idag är bygd av 
de kända orgelmakarna Grönlund 1984. Många av våra 
hemvändande musikaliska förmågor brukar arrangera 
uppskattade konserter i kyrkan 

Ingegärd Wennberg 

Bussresa till Pitebygden 

I augusti anordnades en dagsresa med 
buss för ca 35 PRO-medlemmar till 
Pitebygden. Första anhalten var Böle 
Garveri, där vi välkomnades av Jan 
Sandlund. Vid Piteälven serverades kaffe 
och smörgås och Jan berättade om 
verksamheten vid garveriet. Inne i 
garveriet fortsatte Jan med att informera 
oss om de gamla garvningsmetoder av 
läder som fortfarande används. Inga 
kemikalier används, utan endast granbark 
och vatten för att framställa det 
naturfärgade lädret. Böle garveri är 
världens enda granbarks gaveri. 
Resan fortsatte till hembygdsområdet 
Swensbylijda (Svensbyliden) en gammal 
bondgård från 1800-talet. På det stora 
området finns många olika byggnader 
som tillsammans visar upp en stor 
bondgård. På området rinner Svensbyån 
och där finns också en dammbyggnad 
med vattendrivna anläggningar som har 
återställts till ursprungligt skick. Inne i 
hembygdsgården serverades pitepalt och 
paj samt kaffe och kaka. Vi hann även 
med att ströva omkring på det vackra 
området innan resan fortsatte till 
glasbruket Heta Hyttan i Piteå. Inne i den 
heta verkstaden fick vi visning och 
information om hur glastillverkningen 
går till. 
Sista besöksmålet på denna resa var 
Jävrekvarn och bygdemuseum, där man 
samlat många gamla bruksföremål från  

 
 
gårdarna i Jävrebygden. Deltagarna 
fick även möjlighet att inta kaffe 
och hembakat bröd innan vi klev på 
bussen, som Kurt Österberg med 
van och säker hand körde oss 
tillbaka till Seskarö. Efter en 
innehållsrik och trevlig dag var vi 
åter hemma vid 18.30-tiden. 

Karin Nordström 

Glashyttan 

Svensbylidjan 
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Seskarö har en 

brottarmästare 

I år, 2019, mellan den 12 och 20 
augusti, gick World Police and Fire 
Games i Chengdu i Kina. Chengdu är 
en stad med 15 miljoner invånare 
Tävlingarna är mellan poliser och 
brandmän från hela världen. Det är 
över 60 olika grenar och man hade 
engagerat mer än 6000 volontärer. 
Bengt Olov Innala har varit med en 
gång tidigare, i Belfast 2015, där han 
blev trea. I och med den placeringen 
var direktkvalad till tävlingarna i 
Chengdu 
I januari-februari började han träna 
inför tävlingarna. Han tränade bland 
annat styrkelyft för att komma i form. 
För att finansiera sitt deltagande har 
han haft sponsorer. Han kände att han 
var i bra form när han åkte till 
Chengdu. I Chengdu och i 
brottningsarenan var det varm,  
 

 
 
 
drygt 40 grader och ingen 
luftkonditionering. Det var som att 
brottas i en bastu säger Bengt-Olov. 
I hans klass i brottning var det fyra 
deltagare. Varje match är 2 x 3 
minuter. Bengt-Olov gick tre matcher. 
När en minut återstod av den sista 
matchen, var han tvungen att ge sig. 
Därmed knep han en silvermedalj i 
World Police and Fire Games. 
Brottningen har gett honom en stor 
vänskapskrets runtom i världen, under 
de 50 år han varit aktivBengt-Olov har 
lovat sin fru Saara att nu skall han inte 
ställa upp på fler tävlingar. Han har 
lovat det tidigare. Bengt-Olov har till 
och med spikat upp skorna på väggen. 
Denna gång lämnade han utrustningen 
kvar i Chengdu för att vara säker. 

Ingegärd Wennberg 

Med Seskarö Skärgårdsfestival startade sommaren 2019 på Seskarö 
När Skärgårdsfestivalen öppnade portarna fredag den 19 juli för 
sjunde året i följd så strålade solen från en klarblå himmel. 
Förväntningarna på det omfattande programmet värmde oss alla som 
jobbat med förverkligandet av festivalen. Det som bekräftades var det 
vi säger är att ”Solen alltid lyser på Seskarö” var inget undantag 
denna gång. 
 
 
Sommarkonserten i Saarisviken inför en talrik publik och fina båtar 
uppankrade på redden 
Årets sommarkonsert i Saarisviken genomfördes i strålande sol och 
spegelblank vik. 
Carina Stenberg med maken Roger på bas och dragspel, Stefan 
Vennberg på gitarr och sång och Lennart Johansson på piano gav oss 
en sagorik konsert. Publiken som kom i stora skaror fick njuta av 
vacker musik från bl a Carinas vilket värmde själ och hjärta. 
 
 
Musik-PUB på Ö-Pärlan 
Festivalen fortsatte på fredag kväll i musikens på vår egen Ö-Pärla. 
läktare. 
Duktiga trubaduren Erik Lindelöf startade upp på Ö-Pärlan. Efter 
Erik kom Elin Hornmalm som höll ett högt tempo med där hon drog 
med hela publikhavet som sökt sig till Ö-Pärlan. Nu svängde det 
ordentligt långt in på natten. 
Denna kväll har blivit ett arrangemang där hemvändare får möjlighet 
att träffa kompisar, båtfolk ankrar upp vid Leppäniemikajen och 
Räpilahti. De bofasta ö-borna kom på cykel i stora skaror och 
träffade gamla och nya vänner. Gäster kom efter besöket i 
Saarisviken och gästade Ö-Pärlan för att smaka på den läckra buffé 
som Erika Medström anrättat. 
Vi hade ytterligare ökat antalet sittplatser genom att bygga upp fler 
tält och det behövdes verkligen denna kväll. 
 
 
Folkligt och festligt på Folkets Hus 
På lördagen var det full fart från tidig morgon vid Folkets Hus med 
loppis och barnaktiviteter såsom ponnyridning, hoppborg och 
sumobrottning. Dagen var fullspäckad från morgon till sena natten. 
Förmiddagen inleddes med en loppismarknad och försäljning av bl a 
lokalt hantverk. 
Dagen var varm och skön vilket gjorde att folket strömmade till i 

stora skaror under hela dagen. 
Lördagen avslutas med en häftig danskväll där REX från Piteå 
underhött oss tills midnattssolen åter lyste upp vår tillvaro. 
 
En stämningsfull söndag avslutande Skärgårdsfestivalen 
Solen gassade från en klarblå himmel. Ängen vid Folkets Hus fylldes 
av folk från när och fjärran 
Hyrkoherde Juha Rauhala inledde och vår biskop emeritus Hans 
Stiglund höll en fantastiskt stämningsfull friluftsgudstjänst med 
mycket musik och sång. Solosången stod Elin Hornmalm för. Efter 
friluftsgudstjänsten följde ”kyrkkaffe” med sedvanligt mycket dopp. 
Sten-Inge Videhult 

NATURPASSVINNARE 2019 

Alla 40 kontroller 

1. Presentkort 400:- Britt Inger Carlsson 

2. Presentkort 300:- Gunnar Söderbacka 

3. Presentkort 200:- Erland Wallgren 

4. Naturpasset 2020 (värde 100:) Anna Persson 

 
Minst 10 kontroller 

1. Presentkort 300:- Matti Laakso 

2. Presentkort 200:- Tommy Österberg 

3. Naturpasset 2020 (värde 100:) Ingrid Klockare 

4. Naturpasset 2020 (värde 100:) Kerstin Johannessen 

            Åke Snäll 



4  

 
Seskaröbladet Oktober NR 03 / 19 

Sensommarkonsert i Saarisviken 

Seskarö Fiskehamnsförening bjöd till sensommarkonsert i 
Saarisviken, på brygga en fredag kväll i augusti med sopranen 
Lisbeth Sandberg och pianisten Virve Räisänen. Spelplatsen är 
vacker, men snålblåst från nordan och endast tretton grader plus 
gjorde nog att publiken svek. De som kom fick lyssna till sånger 
av bland annat Wilhelm Pettersson Berger, Ture Rangström, Py 
Bäckman, egna kompositioner med flera. I pauserna uppträdde 
Tomas Martin med egna visor och Stefan Wennberg tolkade 
Bellman. 
Lisbeth Sandberg och Virve Räisänen kunde i pauserna värma sig 
i bastun, som var deras pausloge. Kändes säkert skönt då Lisbeth 
Sandberg var i klädd aftonklänning. Lisbeth Sandberg avslutar 
med två egna kompositioner Haparanda Tornio min stad och På 
Seskarö, där även publiken kunde sjunga med i refrängerna. 
Lisbeth Sandberg berättade att anledningen till konserten var att 
hon, haft hjälp med sin båt av Stefan och Kurth i Seskarö 
Fiskehamnsförening. Även två ofrivilliga dopp hade inte stoppar 
dem 
En fin kväll trots kylan. Kaffe fanns att inhandla för att hålla 
värme 

Ingegärd Wennberg 

 
Ö-

Pärlan erbjuder  
  

   Korttidsuthyrning på Seskarö  
Intresset för att besöka Seskarö och bo i egen lägenheten har 
varit stort förra sommaren. Vi har möblerade upp två 
lägenheter som vi hyr ut  
Lägenheterna hyrs för självhushåll. Ni tar med egna 
sängkläder. Kuddar och täcken finns.  
Är du intresserad att komma till Seskarö och uppleva ön 
under olika tider på året ring så berättar vi mer? Än finns det 
dagar kvar som är lediga inför denna sommar. Först till 
kvarn… Varje lägenhet har fem bäddar  
Hör av dig till Erika 070-5891242 eller Sten-Inge telefon 070
-595 73 70 eller via   
e-post sten-inge.videhult@telia.com   

Ö-Pärlan 

Tack till våra duktiga sommarjobbare! 

Vi ska vara stolta över våra ungdomar på Seskarö. År efter år har 
vi fått hjälp med att olika sysslor på Seskarö Hembygdsförening. 
Så även i år. 
Tre ungdomar har hjälpt till med att städa Folkets Hus ordna med 
utskick av Seskaröbladet och fixat och jobbat med 
arrangemangen kring Midsommarafton 
och Skärgårdsfestivalen. Vi ska verkligen vara stolta över våra 
ungdomar. 
Tack för i år och den fina hjälp vi fått Elina, Emmi, Mahdi och 
Linus. 

ORIENTERINGSSÄSONGEN 2019 

Seskarö IF:s orienterare har som vanligt haft en intensiv säsong 
trots att sektionen detta år inte arrangerat någon större tävling. I 
skrivande stund återstår några nattävlingar som ingår i Östra 
nattserien, och som SIF så att säga skrivbordsadministrerar. 
Därtill fortsätter ungdomsverksamheten under Kjell Henriksson 
ledning tills snön kommer. 
Sektionen har arrangerat 11 motionsorienteringar samt en etapp 
i Östra nattserien. Sammanlagt över 500 starter har gjorts i 
dessa, och glädjande många av våra ungdomar har deltagit. 
En annan stor ”grej” för orienteringssektionen är Naturpasset. 
Om detta på annan plats. 
Tävlingsmässigt har Jan Lindelöf och Ingvar Isaksson varit 
flitigast och också de mest framgångsrika. Den förstnämnde 
vann långdistansen vid Norrlandsmästerskapet efter att först ha 
belagt andraplatsen på sprint- och medeldistans. Ingvar Isaksson 
erövrade brons vid NM på sprintdistansen. Dessa två, Jan och 
Ingvar, erövrade också tre DM-tecken vardera, medan Lars 
Lundkvist vann långdistans -DM. I övrigt placerade sig en del 
SIF-are på framskjutna placeringar vid de olika DM-tävlingarna. 
Tack vare den ungdomssatsning som skett och sker under Kjell 
Henrikssons ledning kunde Seskarö IF ställa upp med inte 
mindre än 13 löpare vid sprint-DM i Övertorneå. Därmed var 
SIF den deltagarmässigt näst största föreningen vid denna 
tävling. 
Bland annat detta faktum gör att orienteringssektion med 
tillförsikt ser fram mot kommande säsonger. 

Karl-Erik Nyström 
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Seskarö Båtklubb 
Seskarö är rikt på ideella föreningar där 
människor arbetar utan ersättning för alla 
öbornas möjligheter till en rik fritid och vardag. 
Båtklubben är inget undantag utan har funnits 
till mångas glädje sedan 1977. Båtklubben 
arrenderar mark av kommunen och bedriver sin 
verksamhet helt utan bidrag eller stöd från 
någon utöver dess medlemmar. De senaste åren 
har fokus för båtklubben legat på röjning, 
gallring och allmänt underhåll i hamnen. I år 
har våra snickar- och målarproffs i styrelsen 
också tagit sig an klubbstugan som fått sig en 
rejäl och välbehövlig uppfräschning.  
Under kommande år kommer klubben att 
fokusera på bättre ordning i hamnen då de 
senaste årens värmeböljor visat hur många 
människor som vill komma ut på havet och 
skärgården när det blir finväder. Om du känner 
att du vill delta i styrelsen eller på annat 
uppdrag så anmäl gärna detta till någon i 
styrelsen. 
Seskarö båtklubbs styrelse genom Göran 
Wigren 

Seskarö Havsbad och Camping  
har en positiv utveckling 

Sommaren har flytt och vi står inför en höst, vinter och vår där 
Seskarö Havsbad och Camping laddar upp inför en ny sommar 
2020. Tommy Westring som tillsammans med familjen driver 
Seskarö Havsbad och Camping är nöjd med sommaren som 
varit. Somaren har trots en trög start i början blivit bra, säger 
Tommy. Juni var blåsig och kall varför starten blev lite 
avvaktande. Sommaren på Seskarö anlände på riktigt i juli och 
augusti. Turismen ökade och badgästerna strömmade till 
mycket bra. Tyvärr så har vi inte fått hjälp av kommunen med 
att rensa upp all sten som med åren kommit upp på 
badstranden. Kommunen har byggt ut spångar så handikappade 
och barnfamiljer lätt tar sig ner till stranden. Tänk vad 
inbjudande havsbadet varit om kommunen kunnat resa bort 
stenen på stranden säger Tommy. 
Den stora tillväxten i år, säger Tommy, var från närområdet. 
Gäster från Kemi och Torneå var många fler än tidigare år. De 
norska turister men framför allt gäster från Finland står för den 
stora ökningen under semestermånaderna. 
Hannes Langer från Tyskland och dottern Camilla har flyttat 
upp till Norrbotten och kommer att bli en bra resurs för vår 
tillväxt och expansion, säger Tommy. Redan nu ser man en 
ökning av utländska turister från Tyskland och Holland. 
Speciellt på sensommaren och hösten. Hannes och Camillas 
arbete har redan gett resultat i form av ökade internationella 
förfrågningar. 
På frågan om vad Tommy och hans familj skulle vilja se en 
utveckling omkring pekar man på utbyggnad av aktiviteter för 
sina gäster. Man frågar ofta efter olika aktiviteter i naturen, 
naturstigar, var kan man plocka bär, möjligheter att kunna fiska 
själv och köpa färsk fisk, köpa hantverk mm. Man vill kunna 
komma ut till skärgården, besöka Sandskär mm. 
Ögonen lyser då Tommy lyfter fram olika tillväxtmöjligheter 
och möjligheter till en ökad expansion. Själv planerar man att 
bygga till fler vinterbonade stugor. Målsättningen är att få en 
året runt verksamhet. Sommaren är alldeles för kort för att 
förlita sig bara på den. Med tiden kommer vinterturismen att 
växa och vi får se en ökad efterfrågan, tror Tommy. 
Innan vi lämnar varandra önskar Tommy att vi borde i större 

utsträckning hjälpa varandra i vår utveckling. Han har fått 
förfrågningar från föreningar och organisationer som vill 
komma hit på träningsläger. Senast var det grupp på 60 
personer som vill vara här på träningsläger och som han fick 
tacka nej till. Vart skulle jag vända mig till? Tänk om vi kunde 
träffas och tillsammans jobba fram projekt lära känna varandra 
och ta upp aktiviteter för en expansiv turismnäring på Seskarö. 
Med i detta arbete måste även Haparanda kommun med sin 
tillväxtavdelning medverka avslutar Tommy Westring en 
duktig och inspirerande entreprenör. 
 
Sten-Inge Videhult 

Arbete pågår 

Aktuella kurser hos PRO 

Vi startar två kurser under september-oktober. 
 
Knivslöjd. Vill du höra en egen kniv? Vid första träffen tittar 
vi på och väljer material samt går igenom grunderna. Ledare 
är Peter Karbin. 
 
Handhavande av mobiltelefon och surfplatta. Tips och råd 
för att underlätta användningen av mobila enheter. 
Information om BankId och banktjänster via nätet. 
 
Anmälan görs till Ulf Nordström 

SPONTAN IDROTT 

För ungdomar från årskurs 4. 
Öppet hus i hallen.  

Vi arbetar på detaljerna så håll  
ögonen öppna för närmare information. 

Styrelsen för SIF 
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NEO återkom till Seskarö kyrka  

NEO, Jonas Alatalo, Ninni Bautista, Lena Olsson 
Björkén och piansten Måns E och höll en fin och rosad 
konsert i Seskarö Kyrka, den 27 juli. En fin blandning 
musik och sång. De är riktigt skönsjungande. Mellan 
låtarna bjöd man på lite berättelser ur sina liv. Vissa 
privata och humoristiska. Det var Ninni Bautista som satt 
ihop musiken/låtarna till konserten. Efter konserten var 
det idel lovord från publiken. Vi får hälsa dem välkomna 
tillbaka.  

Ingegärd Wennberg  

Leppäniemi kajen  
ska få en efterlängtad bastu för turistande båtfolk 

Ytterligare ett synligt exempel att det händer saker 
på Seskarö är att Seskarö Hembygdsförening i 
samverkan med Kommun arbetar för att en bastu 
ska finnas på Leppäniemi kajen. Detta projekt har 
Hembygdsföreningen i samarbete med Haparanda 
Kommun arbetat med i vår och sommar. 
Skogsstyrelsen i samverkan med 
Arbetsförmedlingen har prefabricerat en bastu som 
just nu står i Haparanda. Den ska färdigställas och 
ett el-aggregat ska monteras in. Tanken är att 
bastun ska i höst placeras i anslutning till den 
dusch som byggdes 2016. 
Byggnadslov ha beviljats så nästa steg är att få ut 
bastun till Seskarö. 
Frågan som ska lösas med Haparanda kommun är 
frågan om skötsel, underhåll och hur vi ska kunna 
ta ut ersättning från båtfolket för nyttjande av 
bastun. 

Sten-Inge Videhul 
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Ö-Pärlan hyrs ut  
ytterligare ett år till Erika Medström 

Seskarö Bensin och Service Ekonomisk förening har sedan 
sommaren 2018 hyrt ut Ö-Pärlan till Erika Medström. Erika har 
kunnat jobba med Ö-Pärlan under det år som hon varit 
tjänstledig från Seskarö Skola. Nu har året gått och alla som 
besökt Ö-Pärlan kunnat konstatera så finns Erika fortfarande 
kvar som ansvarig för verksamheten 
Styrelsen har tagit beslut om att utveckla verksamheten genom 
att under 2019 och 2020 fortsätta att hyra ut Ö-Pärlan till Erika 
Medström. 
Under året som gått har vi planerat för en utbyggnad av Ö-
Pärlan. Det är i första hand köket som vi planerar att bygga ut. 
På det sättet kan serveringen av maträtter utvecklas liksom 
möjligheter för Erika att expandera sin redan idag 
framgångsrika cateringverksamhet. 
I planen ingår också att bygga ut personalutrymmena, de 
sanitära utrymmena, att utveckla lagerutrymmena liksom att 
förbättra markytorna kring fastigheten. En ansökan om 
ekonomiskt stöd i form av EU medel har lämnats in till 
Länsstyrelsen. 
Lokalernas restaurering innebär att vi på ett bra sätt kan möta 
den expansion som vi tror och hoppas på i samband med att 
Stenvalls Trä AB startar upp sågverket i april 2020 

ORMAR I PARADISET ?  

Finns de, ormarna i Paradiset (det vill säga Seskarö, som 
många åtminstone enligt Facebook anser ön vara ett exempel 
på)?  
De finns definitivt, men dessa reptiler är skygga och svåra att få 
syn på. Undertecknad som i drygt 70-talet år strövat omkring 
på ön har aldrig råkat på någon ringlande orm. Men frågan är – 
när har den senaste iakttagelsen av en huggorm gjorts på 
Seskarö? Och har någon rentav lyckats fånga en reptil på bild?  
På fastlandet mittemot, på Säivisnäs, finns det gott om 
huggorm, mestadels svarta och orm har även påträffats på 
Lehtikari under relativt sen tid.  
Seskarö har som många andra orter, t ex Luleå, sitt eget 
Ormberget, på finska Käärmevaara. Att ”berget” gjort skäl för 
sitt namn vet man med säkerhet bland annat genom 
tidningsnotiser och muntliga uppgifter. För drygt hundra år 
sedan var det inte ovanligt med kampanjer, då man tidigt på 
våren gick ”man ur huse” för att slå ihjäl ormar. Under en dag 
lyckades man avliva över 100 huggormar enligt en notis i 
Haparandabladet. Denna decimering gav uppenbarligen resultat 
då observationerna på Seskarö av dessa ringlande djur i stort 
sett upphört. Eller kanske det var så, att den metod från Seskarö 
som omtalas för att slippa orm verkade. Den gick ut på att man 
under en påsknatt skulle åka skidor medsols tre gånger runt 
gården med en gudsordsbok under armen och dragande ett 
järnspett efter sig. Under skidfärden skulle man läsa Fader vår 
och Herrens välsignelse. ”Receptet” finns nedtecknat i en skrift, 
men kanske sagesmannen från ön behagade skämta med 
upptecknaren.  
Huggormar är duktiga simmare, och nog bör någon eller några 
reptiler även under senare tid ha tagit sig till ”Paradiset”. Det är 
viktigt att här erinra om, ifall någon skulle stöta på en orm, att 
dessa numera är fridlysta i Sverige.  

Karl-Erik Nyström  

Skarven – konkurrent om fisken 

Skarven är en sjöfågel som tillhör släktet pelikanfåglar. Det 
finns flera olika sorters skarvar, bland annat storskarv, 
dvärgskarv och toppskarv. 
Skarvar har avlång kropp, relativt lång hals och näbb, 
fjäderdräkten går främst i mörka färger och de har simhud 
mellan tårna. De lever i skärgårdar och vid kuster. Skarvar är 
skickliga dykare och lever uteslutande av fisk. Utmärkande är 
att de sitter upprätt med utsträckta vingar för att torka efter att 
de har dykt efter fisk. Antalet skarvar har ökat kraftigt under 
senare tid det är kanske därför den varit synlig intill Seskarö. 
Urban Carlsson har på vägen in till jobbet fångat Skarven på 
denna fina bild 

Ingegärd Wennberg 

Midsommar 

Midsommarafton på Seskarö, ett evenemang som vi nu kan 
säga är en tradition inte bara för oss ö-bor, utan även för 
många andra i kommunen. Även denna sommar anordnades 
denna högtidsfest på ängen utanför Folkets Hus. Mycket folk 
gästade evenemanget. Där fikades, lottförsäljningen och 
fiskedammen nyttjades flitigt och pilkastarna försökte ständigt 
övervinna varandra. Men framförallt träffar man här på alla 
bekanta som man så sällan annars träffar. Många glada hej rop 
och kramar utdelades kära vänner emellan. Stämningen 
höjdes ytterligare av trubadur Bert Jonssons sång och musik 
underhållning. Ringlekarna runt midsommarstången fick alla 
att inse att nu är sommaren äntligen på väg till Seskarö på 
allvar. 
 
Kramar och tack 

Under sommaren har Hembygdsföreningen arrangerat flera 
välbesökta evenemang som dragit mycket folk ut till vår fina 
ö. Dessa evenemang skulle inte gå att genomföra om vi inte 
har ett stort härligt gäng som hjälper till med allt från 
planering, roddning, bakning, servering och byggande av 
dansbanor och tält och det så viktiga kaffekokandet. Ett stort 
fång med KRAMAR och TACK till er alla som på olika sätt 
hjälpt till att genomföra sommaren 2019 års 
Seskaröfestligheter. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Kolla oss på nätet! 
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! 
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Pantertanterna hårdtränar 

Vi är ett gäng damer i åldrarna +70 som träffas tre gånger i 
veckan i vår fina sporthall här på Seskarö. Mellan klockan tio och 
elva kör vi våra individuella program. Trots att vi kallas 
pantertanter så har åldern satt sina spår i våra ryggar, knän och 
muskler så det är viktigt med de individuella tränings-
programmen. Vi gör det vi orkar och kan. 
Vi tränar balans, kondition och styrka i både armar och ben. Alla 
tränar alltså efter det vi förmår och kan. Att mötas så här är ett 
jättefint sätt att umgås. Under tiden vii tränar hinner vi med att 
lösa världsproblem och naturligtvis prata om senaste nytt på ön. 
I sommar hade vi en alert och glad coach från Shanghai, Ulrika, 
(Maud S dotter) som peppade oss att testa nya utmaningar. Hon 
skapade ett speciellt program till oss med musik och övningar 
som vi nu genomför. Man kan aldrig veta var detta slutar. Ni som 
är ute och motionera kanske kan bli omsprungen av en pantertant 
i skogen. Så se upp!! 
Alla ni som inte varit med är välkommen att komma och ha det 
mysigt och trevligt med oss. Snabbt känner man sig som en 
panter efter några pass! 

Maud Videhult 

ELIN PIKKUNIEMI- SVENSK SKIDDROTTNING 
MED SESKARÖANKNYTNING 

 
Elin Pikkuniemi, ett legendariskt 
namn i svensk skid- och 
idrottshistoria hade starka kopplingar 
till Seskarö. En av sina allra första 
tävlingar gjorde hon på Seskarö i 
början av april 1917. Något tidigare 
hade hon gjort sin riktiga 
tävlingsdebut i hemmaterrängen i 
Haparanda vid IFK-mästerskapen, 
som hon vann. På Seskarö var Elin 
mycket överlägsen sina konkurrenter 
och hennes segermarginal till tvåan 
Maria Haavikko blev 8 minuter på 
den 10 km långa banan. Trea blev fru 
(som det stod i resultatlistan) Anna 
Krook, som förestod poststationen. Den låg i Mustapartas gård, 
som stod där vi nu har ett radhus, på Fridhemsvägen 23. 
Åter till Elin Pikkuniemi – att hon kom att tävla på IFK Seskarös 
tävling berodde säkerligen på att hennes äldre syster Anna bodde 
på ön. Anna var lärarinna, och hon gifte sig sedermera med 
Abner Lindahl, så småningom Sandvikssågens förvaltare. 
Om tävlingen på ön kan vidare berättas att prisutdelningen 
skedde i posthuset och förrättades av kassören Wallin med fru. 
Detta var inledningen till Elins enastående karriär. Åren 1918-
1922, alltså fem år i rad vann hon SM i överlägsen stil. Elin 
utbildade sig först till småskollärare för att sedan vidareutbilda 
sig till folkskollärarinna i Stockholm Hon återkom till 
Tornedalen mot slutet av 20-talet. Hon fick lärartjänst i Risudden 
och bodde där med sin väninna och arbetskamrat Greta 
Palmkvist. Här finns ytterligare en koppling till Seskarö, då 
Greta Palmkvist till invigningen av Seskarö kyrka 1929 skänkte 
en lampett. 
Systern Anna hade dött redan 1924, men till Seskarö kom en 
annan syster Hulda. Hon gifte sig sedermera med Hjalmar 
Laitinen. Elin kom att adoptera två av systerns barn, Elna och 
Vanja. . 
Under Stockholmsvistelsen gjorde Elin så kallad comeback, och 
hon blev tvåa vid de sista Nordiska spelen 1926. Hon 
representerande Järla IF, och för den föreningen vann också DM 
för Stockolm samma år. Ytterligare en comeback gjorde hon 
1933 vid SM i Boden där hon blev åtta, och hon hyllades enormt 
vid prisudelningen, som förrättades av vår nuvarande monarks 
fader, prins Gustaf Adolf. 
Elin flyttade efter Risuddenvistelsen ned till Tullinge utanför 
Stockholm för att sedan flytta till Trönö i Hälsingland där hon 
avled i hög ålder, nästan 93 år. 
Elin Pikkuniemi blev riksbekant och en legend redan under sin 
livstid. Det har lett till att många myter, många starkt överdrivna, 
berättats och berättas om hennes karriär och liv. 

Karl-Erik Nyström 


