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Pantertanterna 
drog igång en Höstmarknad 

Läs om årets välbesökta höstmarknad 
på sidan 3. Vidare  så kan du läsa 
reportage om Barngympan, sågen, 
PRO, berättelsen om Fil-Jonas samt 
mycket mycket mer. 

Vi på redaktionen önskar alla läsare 
och reportrar en riktigt God Jul & Gott 
Nytt ÅR! 
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Slöjdkurs 
Under hösten har PRO Seskarö i 
samarbete med ABF startat en slöjdkurs i 
tillverkning av knivar med tillhörande 
knivslida. Det är nio herrar som samlas 
varje vecka i skolans slöjdsal och 
tillverkar sina egna personliga och unika 
knivar med matchande knivslida. 
Deltagarna bestämmer själva både 
material och modell på den egna kniven. 
Material som används vid tillverkningen 
är olika träslag som björk, syren, bok 
samt älg- och ren horn och även 
björknäver och tenn som inlägg i 
knivskaften. Dessutom får deltagarna sy i 
läder när knivslidan ska göras. Efter ett 
juluppehåll fortsätter kursen för att 
produkterna ska kunna färdigställas. 

Karin Norström 
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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. 

 

Ö-Pärlan 

Höstmarknad  
istället för julmarknad 

Ett par veckor innan de flesta 
föreningarna börjar med 
julmarknad startade vi i Seskarö 
Hembygdsförening med höst-
marknad. Förberedelserna på-
börjades ungefär en månad innan. 
”Pantertanterna” som inte bara är 
aktiva med gymnastik, samlades 
på Folkets Hus för att göra jul-
kransar dagarna innan. Flinka 
fingrar fick ihop drygt tio 
stycken. Utställare och försäljare 
radade upp sig i Folkets Hus stora 
sal på lördag förmiddag. Förutom 
jul-kransar, fanns handstickade 
mössor, vantar, Seskarö ljus, 
vävda dukar, kuddar, tovade 
grytlappar, konstföremål och 
bröd. Även Skolbarnen sålde bröd 
och lotter för att samla i pengar 
till sin planerade skolresa. När ögonbrynsfärgning 
och -plockning fanns. portarna öppnade strömmade 
folket in för att handla och fika. Lokalen fylldes 
snabbt. Det verkade som att alla var nöjda med 
dagen, både besökare, försäljare och anordnarna i 
Seskarö Hembygdsföreningen 
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Nygammalt företag har slutit cirkeln 

Wood Art Ab som startade sin verksamhet på Seskarö 2005 
har återvänt till ön. Orsaken till flytten till Nikkala 2010, var 
att man blev trångbodd. I Nikkala fick man tillgång till 1000 
kvm. Men för drygt ett år sedan återvände företaget till 
Seskarö. Man behövde större lokaler. Nu har man hela 4000 
kvm. Vid mitt besök har man fyllt dessa bra. Karoliina 
Kämärinen som driver företaget med sin man Heikki uppger 
att de har mycket lättare att ta in virket. Nu behöver man inte 
flytta på annat för att ta in virke. Man har ju tillverkning av 
grillstugor, kåtakombination med bastu i timmer. Knuttimmer 
gör man själv. Man har även en ny verksamhet. Man bygger 
garage i lemmar. Ritprogrammet finns på Wood Arts 
hemsida. Just nu är en robot beställd och under tillverkning 
av ett annat lokalt företag, Majlöfs i Kukkola. Spikbordet till 
lemmarna finns på plats. Wood Art har fortsatt med 
tillverkning av Euro pallar. Så man har många strängar på sin 
lyra dag. Just nu är det en lugnare säsong för de tolv 
anställda. Då kan man förbereda inför kommande säsong, 
genom att spika ihop mindre komponenter som kommer att 
behövas längre fram. Då kommer man kanske även att 
behöva utöka bemanningen med någon säsongsanställd. 
Karoliina menar som att nu är cirkeln sluten när de är tillbaka 
på Seskarö. Här finns ytterligare utvecklingsmöjligheter,. 

 
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 
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BarnGympa 

Hösten 2019 har Seskarös minsta 
barn träffats varje söndag i vår fina 
gympahall. Det är även några barn 
från andra byar som anslutit sig, 
vilket är superkul! 
Där får barnen bland annat sjunga, 
dansa och t ex ta sig genom en 
hinderbana. Barnen tycker det är 
jätteroligt och dom är ivriga att både 
hjälpa till att ta fram och bygga upp 
dom olika aktiviteterna, utföra dom 
och även städa undan sakerna när 
gympan är slut. 3/11 fick barnen ha 
"Halloween gympa", med skattjakt 
och de barn som ville fick klä ut sig 
till något. Fotona på barnen är från 
detta tillfälle. Vi avslutade med 
varmkorv och bröd som Seskarö IF 
var snälla och bjöd på. Det var 
uppskattat av barnen! 
 
Sara Lundbäck och Lii Franzen 

Ett gäng glada barn som hoppar och leker på madrassen. Med på bilden är Willam Wikström, Melker 
Innala, Benjamin Danell, Wilma Nyström, Charlie Lundbäck, Lovina Svensson och Simon Bucht. 

"Pirat" Benjamin Danell, William "Dracula" Wikström och Charlie 
"Draken" Lundbäck sitter på plinten 
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Marianne Berglund  
om besöket hos PRO  

Onsdagen den 2 oktober besökte jag Seskarö. Anledningen till 
mitt besök var att jag hade tillfrågats att komma till PRO-
föreningens medlemsmöte i Träffpunkten för att visa ett av 
mina bildspel och för att genomföra en fågeltävling med 
medlemmarna. Jag hade talat några gånger med föreningens 
sekreterare, Karin Nordström, innan jag åkte dit och 
bemötandet jag fick var det bästa tänkbara. Allt eftersom 
medlemmarna droppade in i den fina lokalen fick jag några ord 
med dem. Några kände jag sedan tidigare, några bara till 
namnen och några var helt nya bekanta. De närvarande hjälptes 
åt att förbereda lokalen med sittplatser, mörkläggning med 
mera och i köket pågick arbetet med att förbereda för den 
efterföljande kaffestunden. Under tiden tog Ulf Nordström 
emot min sticka med bildspelet för att lägga in det i datorn. När 
det blev dags för bildvisning satt de närvarande som tända ljus 
för att höra vad jag hade att berätta. Bildspelet varade i en halv 
timme och efter det visade jag 20 bilder på fåglar som det 
gällde för deltagarna att känna igen och skriva ner artnamnen 
på. Vid en ny genomgång av fågelbilderna fick deltagarna 
sedan själva utföra rättningen. Jag fick också tillfälle att visa 
upp en del av mina produkter som sju års kalendrar med 
naturbilder, en hel del vykort och tre böcker som jag gett ut. 
Sammankomsten avslutades med gott fika och trevliga samtal. 
Det här är min fjärde bok som beräknas komma från tryckeriet 
första veckan i december 2019. Den är på 170 sidor och 
innehåller 80 porträtt, det vill säga människor som berättat om 
sina liv och som jag skrivit om i Haparandabladet under 
närmare tio års tid. Boken utgör med andra ord även ett 
dokument över livet i vår bygd under de aktuella åren. Jag har 
också ringt runt till de intervjuade, för att kunna berätta om vad 
de sysslar med år 2019. Även de som gått bort under de 
aktuella åren finns för övrigt också med i boken. 

Text: Marianne Berglund 

Tre sorters fil ur samma bunke 
BERÄTTELSEN OM FIL-JONAS PÅ ÖN 

Min far Ernst Nyström kom till Seskarö på sommaren 1936 
för ett kortare vikariat. Han kom att bli kvar på ön till sin 
död 1986. Han återkom ofta till ett par historier, som han 
gärna återberättade. Jag förstod ganska tidigt att det var 
historier han hört om tidigare händelser på ön – sådant som 
han fått berättat för sig- kanske de traderades genom 
arbetskamrater eller kom från min farfar. Min farfar Nils 
Johan jobbade vissa perioder inom stuveriet. En av 
historierna som pappa brukade dra gällde en beryktad 
Seskaröbo, och den lämpar sig knappast för trycket, medan 
den andra gällde ”Fil-Jonas”. 
Av en händelse när jag sökte upplysningar på nätet 
”halkade” jag in på ”Fil-Jonas”, och då såg jag att den där 
historien, som pappa brukade berätta, hade 
verklighetssubstans och lite mer än så. 
Ofta, berättade pappa, brukade en filförsäljare stå vid bron 
över till Granvik och sälja fil ur en bunke. Han kunde inte 
finska men brukade stå med en skopa och ropa ut att han 
hade produkter att sälja. 
”Fiiliä ja piimä!” Sedan rörde han om med sin skopa och 
lade till 
”Ja filipiimä.” Allt ur samma bunke således. Han skulle ha 
varit från Säivis, och jag tyckte att det var underligt att en 
Säivisbo inte skulle ha kunnat finska, men på nätet kom 
fakta fram. 
Försäljaren hette Jonas Magnus Lindqvist och kallades ”Fil-
Jonas”. Han hade flyttat från Sangis till Säivis och där köpt 
ett hemman. Han var svensktalande enligt kyrkböckerna. Fil
-Jonas sålde också sina produkter i Båtskärsnäs, och han 
avled 1927. 
Historien är inte riktigt slut här, för vad min pappa aldrig 
berättade, - kanske han inte kände till det, - var att vi var 
relativt nära släkt med Fil-Jonas. 

Karl-Erik Nyström 
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Höstmöte hos PRO Seskarö 

Vid Höstmötet onsdagen den 6 oktober samlades 35 
medlemmar. 

Förutom de sedvanliga möteshandlingarna så 
informerade Kurt Forss om hjärtstartaren. Han visade 
även hur en hjärtstartare fungerar och hur viktigt det är 
att snabbt använda hjärtstartaren när någon drabbats av 
ett hjärtstopp. 

I den verksamhetsplan för år 2020 som mötet antog 
anges bl a att föreningen ska tillvarata medlemmarnas 
intressen och bidra till gemenskap och social samvaro. 
Vi ska anordna kurser och andra sammankomster 
utifrån medlemmarnas intressen och önskemål. Vi 
fortsätter med boule och träning i sporthallen. Vi 
kommer också att ha filmkvällar, som våravslutning en 
grillfest, mors- och farsdagskaffe samt höstupptakt 
med surströmming. Dessutom ska någon resa planeras 
under året. Till medlemsmötena ska vi bjuda in 
föreläsare från olika områden. På föreningens hemsida 
www.pro.se/seskaro läggs det in aktuell information 
om verksamheten, mötestider samt uppgifter om 
styrelsen. 

Stenvalls Trä AB  
upprustar Seskarö Sågen för start till våren 

Röken stiger upp mot skyn från en ny renoverad panna. 
Viktigt att anläggningen hålls varm nu när vinterkylan gör 
sitt antåg. Det speciella i år är att det är verksamhet på 
många ställen på sågverket. Det bankas svetsa skruvas. 
Traktorer kör omkring på området och lyfter in tung 
utrustning i byggnaderna. 
Bengt Olov Innala leder investeringsarbete på plats. 
Ledningens från Stenvalls Trä AB besöker såganläggningen 
flera gånger i veckan och går igenom de planerade 
investeringarna. Just nu arbetar man med ombyggnationer av 
timmerintaget och barkmaskinen. Efter jul ska justerverket 
byggas om och moderniseras. 
På brandstationen, i anslutning till sågen, har man genomfört 
en tillbyggnad för personalen innehållande dusch, bastu och 
omklädningsrum. 
Det sjuder av liv och verksamhet på området. Det mesta 
ombyggnationer och investeringar genomförs av lokala 
entreprenörer. På detta sätt har man, förutom personal som 
finns på Seskarö har Stenvalls Trä AB skapat jobb hos 
företag i kommunen. 
Bengt Olov säger att Stenvalls Trä AB kommer att investera 
mer än 50 milj. kronor på Seskarö Sågverk fram till våren 
2019. Då beräknar man vara klar för att köra igång sågverket 
på Seskarö. En händelse som vi alla gläds åt. 
 
Sten-Inge Videhult 



 
 
 
 
 
 

 

 

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! 

  Hembygdsföreningens styrelse 

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

suppleant   Elisabeth Lerdin 

suppleant   Marjatta Morin 
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Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

BG 664-6855  

God Jul och Gott Nytt år  

önskar vi er alla 

Styrelsen Seskarö 
Hembygdsförenings  

 

      Vi önskar alla  

God Jul och Gott Nytt År! 

Styrelsen PRO Seskarö 


