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Fler besökare  
ska få uppleva Seskarö 

Båtplatser, service och stugor för 
skärgårdsturister och båtgäster på Seskarö 
saknades. Det ville Seskarö Bensin och Service 
ändra på. 
Den ekonomiska föreningen Seskarö Bensin och 
Service hade som mål i sitt projekt att ta fram ett 
program för att kunna utveckla skärgårdsturismen 
vidare och därigenom öka tillgängligheten till 
Seskarö. Genom tidigare förstudier var öns brister 
och möjliga satsningar i Haparanda skärgård 
redan ventilerade. Nästa naturliga är därför att 
börja ett arbete för ökad tillgänglighet och 

besökande. Återigen så kan vi konstatera att ska 
det bli något så måste vi göra det själva. 
I dagsläget saknas båt- och gästplatser samt 
service av olika slag till besökare som färdas med 
båt. Därför har vi startat upp ett arbete för 
förbättrad service på Leppäniemikajen. Något vi 
berättade om i förra Seskarö Bladet. Nu gälle det 
bara att få med Haparanda Kommun på båten så 
att renoveringen av själva Leppäniemikajen 
kommer igång. Den riskerar snart att rinna ut i 
havet p g a ruttna kantstockar. Pengar hade man 
avsatt i sin investeringsbudget för 2-3 år sedan. 
En förprojektering har gjorts men ingen 
upphandling är genomförd. 

Läs mer på nästa sida 

Sten-Inge Videhults vision är att Seskarö ska bli mer tillgängligt för besökare 
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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 Sten-Inge telefon 070-595 73 70 eller 

via e-post sten-inge.videhult@telia.com 

Ö-Pärlan 
Forts. Från första sidan 

Bättre information till turister som besöker 
Seskarö. 

Inom ramen för bastuprojektet i anslutning till 
Leppäniemikajen har vi fått lös EU medel för att 
förbättra informationen om Seskarö. Ett 
informationsprogram innehållande skyltar, 
informations- material och skärmar ska locka 
besökande att stanna på Seskarö. I samverkan med bl a 
Seskarö Camping ska vi skapa något slag av 
informationscenter i korsningen Kyrkvägen och 
Industrivägen. 
Seskarö Bensin och Service ekonomisk 
förenings fortsatta verksamhet 

Vi har fått en fantastiks hjälp i samband med starten 
av Seskarö Sågverk samt Artic Wood. Upp till 50 nya 
arbetsplatser har genererats. Fler kan det bli. Nu måste 
vi arbeta med att utveckla bl a de mjuka värdena. 
Service, nyföretagande och besöksnäringen behöver 
utvecklas ytterligare. 
Ovan beskrivna projekt som redan har sin finansiering, 
Utveckling och renovering av Folkets Hus är exempel 
på ett annat projekt som Seskarö Bensin och Service 
ekonomisk förening i samverkan med Seskarö 
Hembygdsförening ska försöka driva för att utveckla 
Seskarö. En bagarstuga och allmän bastu på Folkets 
Hus ägda tomt ”Gustavssons tomt” finns förslag på. 
Tillsamman med Seskarö Fiskehamnförening ska vi 
skapa fler båtplatser i Saarisviken både för Seskarö 
bor och gäster. 
Det är vår förhoppning att andra föreningar på Seskarö 
ska medverka i syftet att utveckla Seskarö. Seskarö 
behöver utveckla olika verksamheter så att vi får en 
fortsatt tillväxt på Seskarö. Får vi inte det finns riken 
att servicen försämras på Seskarö och till slut Seskarö 
Skola hotas. 
- SKA VI HA EN UTVECKLING SÅ FÅR VI 
SKAPA DET SJÄLVA – 

Den devisen har alltid gällt på Seskarö och den gäller 
fortfarande. Ha det framför Era ögon hela tiden och 
tänk kreativt och utvecklande. 

Sten-Inge Videhult 

NYTT ÅR ny medlemsavgift 

Det är dags att betala medlemsavgiften till Seskarö 
Hembygdsförening 
Avgiften är 200 kronor/medlem. Du som inte bor på Seskarö 
och vill ha Seskarö bladet hemskickat, betalar 250 kronor, 
fyra nr/år 
Betala till BG 664-6855 
Swish 123 081532 
Kom ihåg att skriva ditt namn 

Seskarö Hembygdsförening 

Seskarö Hembygdsförening  

inbjuder till ÅRSMÖTE 

Söndagen 28 mars 2021 kl 17.00 

Årsmötet kommer att vara digitalt, via Microsoft Team, 
varför de som önskar delta skall skicka sin 
intresseanmälan via mail till mig ingegard.w@telia.com 

Seskarö Hembygdsförening 

Återblick  

Alla platser har sin historia, så också vår ö och 
skärgård. En fantastisk historia som är viktig för oss 
alla som bor här, har bott här, har anfädrar som bott här 
och alla som på något sätt har anknytning hit. Viktigt är 
ju att vår historia får leva, genom att minnas, 
återberättas och skrivas ner. På många sätt har Seskarös 
historik bevarats. Teatrar, tidningar, böcker och sociala 
media bla. Alla som har Faccebook kan på 
Seskarösidan läsa många minnen och historier som 
delges där.  
Jag har varit inne och fyndat i Jan Franzens fantastiska 
historieskatt på Faccebook. Där lägger han ut gamla 
fotografier, tidningsartiklar och skriver om Seskarö. 
Därifrån kommer hans artikeln om Robinson 1924 . 
Där finns också tidningsartiklar från både 
Dagensnyheter och Haparandabladet om denna del av 
vår historia. Nu när TV 4 programmet Robinson står i 
startgropen att börja sändas med inspelnings plats här i 
vår skärgård är väl detta en passande tillbakablick i vår 
historia.  

/ Erika 
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De har tagit över Ö Pärlan på Seskarö 

Altanuula Baldan och Tummenjargal Lkhagva har tagit över vårt 
gemensamma kooperativ som vi tillsammans döpte till Ö Pärlan. 

Tillbakablick 

Jag minns så väl då vi för 12 år sedan samlades på 
Församlingsgården på Seskarö för att tillsammans börja diskutera 
Seskarös Framtid. Sågen hade stängt 2008 och Kiosken hade 
tvingats stänga och gick i konkurs. Församlingshemmet var fullsatt 
och under kvällen lyfta vi upp frågan - kan vi göra något för att 
åtminstone ha bensin att köpa till våra bilar och båtar? Vi var alla 
överens om att skulle det bli något så måste vi göra det själva! 

Då ställde vi frågan – vilka skulle vara intresserade av att vi 
tillsammans startar upp kiosken igen? Vi hade en sluten 
omröstning och konstaterade att en stor grupp ansåg att vi skulle 
starta upp ett kooperativ på Seskarö som skulle bedriva bensin och 
dieselförsäljning och öppna kiosken igen med mat och grillat. 

Nu har 12 år gått och vi som jobbat i och med verksamheten, sa 
att nu är det dags att finna en yngre entreprenör som fortsätter med 
utvecklingen av Ö Pärlan, som vi tidigt döpte Kiosken till. Kiosken 
lät så fnuttigt för vi hade höga ambitioner med utvecklingen. 

Samtidigt som vi startade verksamheten på Seskarö flyttade 
Altanuula Baldan från Mongoliet till Stockholm. Han var utbildad 
Sushikock från Japan. Att få jobb var inga problem för Baldan. 
Folk i framför allt Stockholm hade fått upp ögonen för Sushi. 

I Stockholm mötte han för 4 år sedan en balettdansös från 
Mongoliet tycke uppstod. Nu har de en son som går på förskolan 
på Seskarö och heter Zunnaron. (uttalas Sonara här på Seskarö) 

Sommaren 2020 vill de flytta bort från storstaden Stockholm, De 
var uppvuxna i Mongoliet och läste att Norrbotten är ett län som 
liknade deras hemland. - Kalla vintrar och varma somrar. Efter en 
kort tid i Arjeplog flyttade man till Luleå där man till vår glädje 
hittade en annons på Blocket där man läste att Ö Pärlan var till 
salu. Detta var i månadsskiftet november/december 2020. 

Jag fick ett samtal från Baldan där han frågade om dom kunde få 
koma och se på Ö Pärlan. En dag senare var dom på Seskarö. Vi 
visade dom runt på Seskarö vi besökte allt jag tyckt var värt att 
visa. Dom blev tydligen imponerad för dom vill sova över på 
Seskarö. Som tur var så hade vi en uthyrningslägenhet ledig över 
helgen. Då förstod vi, att här har vi en entreprenörsfamilj som 
verkligen är intresserade av Seskarö och Ö Pärlan. En vecka senare 
var vi på kommunen och efterhörde om enbostad på Seskarö. 

Flyttlastet från Luleå till Seskarö gick en vecka senare. Många 
som hade möjlighet hjälpte till vi flytten. 

Zunnaron fick en plats på förskolan på Seskarö med löfte om 
hemspråksundervisning. Han trivs fantastiskt bra. 

Ni som har varit på Ö Pärlan under januari och februari i år kan 
se att verksamheten utvecklas. Tänker inte bara på de nya asiatiska 
och mongoliskarätterna som tillkommit, utan hur lokalerna har 
piffats upp och blivit mysigare. Familjen har stora planer på hur 

verksamheten ska utvecklas. 
Min önskan och förhoppning är att alla som har möjlighet och tid 

kommer ut till Ö Pärlan och ger dom en hjälpande hand för bl a de 
renoveringsprojekt dom planeras. 

Att familjen älskar oss är jag helt övertygad om. 
Baldan och Jargal säger - i hjärtat bestämde vi oss på en gång. 

Alla här på Seskarö är så hjälpsamma och vänliga. 
På frågan hur man vill profilera verksamheten på Seskarö säger 

Baldan och Jargal 
Ö Pärlan Ashida AB 
Välkommen och träffa våra nya Seskaröentreprenörer, smaka på 

deras läckra Seshi eller annat som ni vill testa. 

VM-brons till Sebastian 

Den pågående pandemin påverkar givetvis Seskarö IF:s verksamhet. Man 
skulle kunna säga att den är på sparlåga. Viss barn- och ungdomsaktivitet 
pågår. Men Seskarö IF finns ändå ute i den stora idrottsvärlden, då SIF:s 
parasportare Sebastian Westin-Viippola med stor framgång tävlar i världscup 
och nu allra senast på VM. I VM-tävlingarna erövrade Sebastian bronsmedalj, 
och han var snuddande nära silver. Endast tre hundradelar av en sekund 
skiljde honom från silvret. VM-tävlingen gick i den legendariska schweiziska 
vintersportorten Sankt Moritz. Av säsongen återstår ett par tävlingar i 
Frankrike. Sebastian är synonymt med det svenska parasportlandslaget i 
kälkåkning. 
Isbanan på skolgården är nu i ordning och nyttjas flitigt. Föreningen har 
genom föräldrainitiativ tagit på sig spolningen av banan, medan kommunen 
sköter plogningen. Hallen är stängd tillsvidare. 
En kontinuerlig verksamhet är igång då skidsektionen en gång i veckan 
träffas, och då är det barn och ungdomar. Ett par träffar blev inställda på 
grund av alltför sträng kyla. 
För SIF 

Karl-Erik Nyström 
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Seskarös musikstudio 

Studioseiten 

Tomas Martins intresse för musik 
finner inga gränser. Han har under 
årens lopp fortlöpande vidareutvecklat 
sin musikstudio där han nu kan göra 
avancerade inspelningar och arrangera 
dem. Han inköpte Roxettes stora 
mixerbord med 40 kanaler och 
kablagen till bordet slingrar sig till 
olika ställen i studion. För närvarande 
arbetar han med ett Elisabet Sandström
-Tomas Martin projekt. Man har spelat 
in 14 låtar som kommer ut på CD 
under våren. Medverkande på 
inspelningarna är olika musiker som 
inbjudits att deltaga i projektet. De 
medverkande är: Elisabet Sandström: 
Sång Stefan Gunnarsson: Piano och 
trummor. Dan Johansson: Trumpet 
Håkan Vyöni: Gitarr Simon 
Wilhelmsson: Trummor och slagverk 
Tomas Isacsson: Piano och 
stråkarrangemang Tomas Martin: Bas, 
piano, synt, percussion, gitarr och 
stämsång Kjell Söderberg: Texter 
Tomas Martin gör också inspelningar 
som uppdrag. I fall det är någon 
soloartist eller musikgrupp som vill ha 
något inspelat så går det bra att kontakta 
honom via Facebook eller telefon 

Ljusare tid  

Vi går mot vårvinter och vår. Mot långa ljusa dagar med sol och gnistrande isar, 
vår femte årstid. De har vi sett fram emot . Förhoppnings vis också mot att 
kunna börja öppna upp samhället mer och mer. Kunna börja umgås i stugorna 
och runt olika aktiviteter och arrangemang.  

Hembygdsföreningen har, som alla andra föreningar, haft en inslumrande tyst 
tid. Vi har inte tordas planera inför sommaren ännu. Men hoppas att vi ska 
kunna genomföra några aktiviteter då. Den planerade teatern Liksveperskans 
son som Tornedalsteatern skulle spelat upp här på ön är framflyttat till början på 
september istället. Förhoppningsvis får vi se premiären då.  

Årsmöte kommer att hållas 28/3 . Planeringar och bidragsansökningar är i full 
gång för en renovering av Folkets Hus. Panelbyte och nytt uppvärmningssystem 
är ett måste. I detta nummer av Seskaröbladet kommer ni att bjudas på lite smått 
och gott. Både aktuella och historiska återblickar. Vår historia är viktig, men 
ännu viktigare är framtiden och dess utveckling. Vi håller också tummarna att 
många intresserade köpare finns för kommunens tomter vid Fridhem som nu 
finns till försäljning. Vi välkomnar med stora famnen alla inflyttnings sugna 
som vill vara med och forma framtidens ö. 

Önskar er alla en riktigt fin vår . Var rädd om er och om varandra.  

/ Seskarö Hembygdsförening  

Tomas Martin 

Del av studion 
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Bokcirkel digitalt 

I corona tider har de digitala kontakterna 
med barn och barnbarn blivit en 
vardagsaktivitet för oss alla oavsett ålder. De 
fysiska träffarna kring gemensamma 
intressen har inte kunnat genomföras som 
tidigare. Att läsa en intressant bok och 
diskutera innehållet, språket och de 
beskrivna miljöerna har alltid gett en inblick 
i andra människors sätt att se på olika 
litterära företeelser. Många av oss har 
deltagit i bokcirklar genom åren. Den 
digitala bokcirkeln startades i januari med ett 
antal deltagare. En av dessa var Maj 
Söderholm. Det kändes mycket spännande 
att prova på något nytt digitalt. Den 
lokalhistoriska boken lästes som vanligt av 
alla deltagare. Diskussionsunderlaget lades 
ut på plattformen i början av veckan så att 
alla hade gott om tid att fundera på 
innehållet. De digitala sammankomsterna 
med ljud och bild startades med en kort 
tillbakablick. Sedan följde en livlig 
diskussion om den aktuella texten. I början 
var Maj lite orolig över det tekniska men 
hon klarade av allt galant. Deltagarna tyckte 
att träffarna blev intressanta och givande. Vi 
ser framemot att få uppleva teaterversionen 
av “Liksveperskans son”. Pjäsen kommer att 
ha premiär på Seskarö i början av maj om 
allt går som planerat. 

Studieorganisatör PRO 

 

Första hjälpen -Hjärtstarter 

Seskarö är en av de 13 platserna i 
Sverige som har fått övningshubbar för 
första hjälpen. Det innebär att du kan 
komma och öva första hjälpen på 
Seskarö om du har deltagit i Svenska 
Röda Korsets digitala online 
utbildningar. På ett övningstillfälle 
tränar du de mest centrala momenten i 
första hjälpen, till exempel hjärt- och 
lungräddning på en HLR-docka. Du får 
också digital feedback på din övning. 
Mer information hittar du på 
www.rodakorset.se/forsta-hjalpen 

Övningsledarna på Seskarö kommer att 
vara Kurt Forss och Marjatta Morin 

Sjökort 

Det här ryska sjökortet från slutet av 1800-
talet har jag fått av min exfrus farbror Otto 
Huhtasaari från Nikkala. Han var garvare 
och sedan blev han brandchef i Haparanda. 
Hans far var köpman och det var någon i 
Åbo i Finland som var skyldig honom 
pengar så han tog en segelskuta i Åbo och 
seglade hem den till Seskarö med last som 
han lossade och såld. Enligt Otto låg den 
sedan och förstördes på Seskarö. Han var om 
bord och tog till vara sjökortet samt en liten 
rysk handkompass. Han använde sjökortet 
när han var ute och fiskade därför blev det 
lite förstört. Eftersom jag hade segelbåt 
tyckte han att jag skulle ha det och 
kompassen. Jag lämnade in det på 
Lantmäteriet för att få hjälp att restaurera det 
och sedan ramade jag in det. På Lantmäteriet 
fanns en militär som blev väldigt intresserad 
då han ansåg att det var bättre än de svenska 
sjökorten och fick en kopia av det. Varför 
man inte tog hand om skutan fick jag aldrig 
någon förklaring till den borde ju rimligen 
varit värd en del pengar. Hade varit kul att se 
den om det finns rester kvar av den. 

Per-Gunnar Sundqvis 

20 min/dag och minst 15 dagar under 
månaden. Motionskorten har skickats ut 
via mail till medlemmarna och finns 
även att hämta i postlåda vid 
Träffpunkten. Vi fortsätter med 
motionskorten åtminstone under våren 
2021. 
 

Motionera med PRO 

Samtliga PRO-föreningar har under 
lång tid på grund av corona pandemin 
varit tvungna att pausa alla inomhus-
aktiviteter. PRO Seskarö uppmuntrar till 
hälsofrämjande aktiviteter utomhus och 
har f r o m mars månad börjat att dela ut 
motionskort till medlemmarna. 
Inlämnade kort efter månadens slut 
deltar i ett Lotteri med flera vinster. För 
deltagande i Lotteriet fordras att man 
motionerat, valfri aktivitet, under minst 
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SANDVIK I CENTRUM 

Den här artikeln blev inte vad 
som var tänkt från början. I 
stället för en genomgång av 
postens historia på Seskarö blir 
det en mycket personligt hållen 
artikel om Sandvik. Jag hoppas 
att läsarna ändå får någon glädje 
av detta och får veta lite mer 
detaljer kring en del av ön. Som 
mången annan har jag blivit 
förvånad över att jag plötsligt 
tillhör den äldre generationen 
Seskaröbor. Nu finns inte längre 
Sten Fält med flera att rådfråga 
utan i stort sett mina jämnåriga. 
Definitiva impulsen kom när jag 
fick se ett foto som samlats in 
av Jan Franzén och finns på 
hans utmärkta Tillbakablick. 
Den är ett måste för alla 
Seskaröbor som vill veta mer 
om öns historia. Här finns den: 
https://www.backpages.se/
index.html 
Två bilder från Sandvik tagna 
uppåt backen, det ena från 40-
talet och det andra enligt 
uppgift från 1950 är utgångs-punkten. När jag först såg bilden 
från 1950 fann jag att alla mina tre hem på Sandvik fanns med på 
en och samma bild. Och när jag studerade denna bild närmare 
upptäckte jag två personer, den ena mycket svagt, som med stor 
sannolikhet är min mor och jag. Tre gånger flyttade jag på 
Sandvik med min familj och flytten blev aldrig längre än knappa 
100 meter. På vykortet, som jag första gången fick av Lennart 
Harju, syns uppe till vänster en stor byggnad, Krookska 
fastigheten, som en gång hade varit Seskarös poststation. En 
igenspikad post-lucka minde om det förflutna. Övervåningen 
blev mitt första sandvikshem och under oss bodde William och 
Maria Mäki med familj. Den yngste sonen hette Åke och med 
honom kom jag att uveckla en nära vänskap som bestått i nästan 
åttio år. Utsikten från vårt köksfönster var fascinerande med 
sågen i förgrunden och sedan hamnen, ofta med fartyg på 
redden, och fjärden med fastlandet i horisonten. Fastigheten hade 
en stor tomt och nedanför huset fanns brunnen, djup med ett 
väldigt fint dricksvatten. Ganska många i grannskapet hämtade 
sitt vatten där. Brunnshuset syns nedanför till höger. På tomten 
byggde sedermera Ragnar Andersson ett nytt hus långt efter att 
det Krookska rivits. Och på samma Krookska tomt uppförde 
Birger och Maj-Britt Söderling ett hus. 
Vår familj kom att flytta till ett av sågföretaget nybyggt hus i 
mitten av 40-talet. Det ägdes länge av Volger Lindström. På 
fotot ser man förutom huset, då nyligen målat i vitt, ett stängsel 
delvis förfallet. Stängslet kom till då dåvarande förvaltaren 
Abner Lindahl lät plantera björkar och också lät en del bark 
binda upp den smutsiga sand, som fanns där. Stängslet behövdes 
för att skydda de nyplanterade björkarna från kor, som på den 
tiden fritt strövade omkring. 
På fotot ser man längs det som senare kom att heta Sågarvägen. 
Närmast mitt hem finns ett hus som tydligare framträder på 
vykortet, Sandviks-Konsum. Den uppmärksamme ser att Ruth 
Österbergs hus ännu inte var byggt. På vykortet har 
konsumaffären en central plats. När man studerar fotot nämare 
ser man att huset vid fototillfället knappast är bebott. 
Konsumaffären förestods av Vega Näverland, där hennes familj 
bodde på övervåningen. Bara lite drygt 100 meter bort, längre 
upp i backen fanns Centralaffären. Den drevs till 1960 och en av 
de anställda intill slutet var Karla Isaksson. Karla berättar om en 
affär med stor kundkrets, där man sålde det mesta. I synnerhet 50
-talet var ett framgångsrikt decennium för affären, som då bland 
annat sluppit konkurrensen från Konsum. Centralaffären från det 
mest framgångsrika skedet kan sägas vara en fusion, då Ebba 
Kalin flyttade till Sandvik från Leppiniemi och gifte sig med 
Arvid Dysholm. Med Ebba kom också apoteksfilialen till Central
-affären. Byggnaden till höger om Konsumaffären dit min familj 
flyttade kring 1950 var tidigare bostad för sågställaren, och dessa 

år var Alrik Sandberg sågställare. I huset bredvid bodde då Karl 
Berglund. Detta hus ägs nu av Rolf Söderholm. Huset längre bort hade 
Harald Nilsson, smeden på sågverket, som hyresgäst. Bortom detta ser 
man ett av Kemibolagets hus. Ursprungligen fanns det tre hus, vart och 
ett innehållande tre lägenheter. Det lär finnas eller ska ha funnits 
likadana hus byggda enligt samma ritningar i Karihaara utanför Kemi. 
De tre uthusen finns kvar, två står på sina ursprung-liga platser. 
Ett mycket svagt minne har jag av bolagsbastun som revs strax efter 
kriget. Den sköttes om, enligt uppgift hos hembygdsforskaren J.A. 
Udde, av ”gubben” Kronbäck. 
Vykortets fotograf stod uppenbarligen uppe i den dåvarande 
brandstationens torn. Den nuvarande brandstationen ligger något längre 
mot söder och tangerar delvis den gamla bastutomten. 

Karl-Erik Nyström 

Ebba och Arvid Dysholm , Centalaffärens ägare, med ett av Ebbas 
barnbarn. 
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Robinson 1924 på Seskar-Furö 

I December 1924 förvandlades ett enkelt rutin jobb till vad 
som i rikspressen kom att kallas en Robinsonad eller 
Robinsonäventyr på Seskar-Furö. Texten är baserad på 
artiklar ur Dagens Nyheter och Haparandabladet 1924.  

Lördagen den 6:e december 1924 gav sig Johan Sortti, 
Martin Nyström 
Oskar Brushane och 
Vilhelm Esperi från 
Seskarö över isen ut 
till Seskar-Furö för att 
hämta de 15-tal 
körrenar som hade 
varit på sommarbete 
ute på ön. Senare 
under dagen blåste det 
upp till storm och isen 
bröts upp och männen 
blev isolerade på ön. 
Planen var att ta sig hem samma dag så de hade bara några 
smörgåsar med sig som proviant. Under måndagen började 
anhöriga bli oroliga och försökte hitta något sätt att 
undsätta dem. 

Under tisdagen lyckades fyra man från Seskarö ta sig över 
till Seskar-Furö med hjälp av en iseka. Med sig i ekan 
hade de mat för några dagar. Vädret blev sämre igen och 
det gick inte att ta sig tillbaka till Seskarö så nu blev också 
de nyanlända fast på ön. Även om de hade med sig 
proviant så var det nu åtta stycken som skulle leva på det. 
Eftersom det fanns två fiskarstugor och de hade möjlighet 
att slakta en ren så anågs det inte vara någon fara för deras 
liv så länge de höll sig kvar på ön. På torsdag den 11:e 
december tog Komminister Rudolf Münter på Seskarö 
kontakt med militären i Boden och begärde assistans. 
Militären lovade att snarast möjligt skicka ett ambulans-
flygplan till Seskar-Furö för att försöka ta reda på läget 
och om möjligt hjälpa 
männen. 

Nästa dag, fredagen 
den 12:e december 
skickades flyg-
ambulansen från 
Boden ut mot 
Seskarö. Efter att ha 
passerat Seskarö på 
1000 meters höjd gick 
de ned till 25 meter 
och cirkulerade kring Seskar-Furö för att undersöka läget. 
Någon uppdragen båt såg dom inte men de upptäckte fyra 
man som kom ut ur en fiskarstuga. Eftersom det blåste 
kraftigt och havet var fyllt av issörja var det otänkbart att 
landa så de kastade ned två säckar med proviant. Maten 
skulle räcka 4-5 dagar och för säkerhets skull kastade de 
ned en säck med mat på Haru i fall att någon av de 
nödställda skulle befinna sig där. Senare under dagen 
meddelades det att en del av männen lyckats ta sig tillbaka 
till Seskarö efter en svår och riskabel färd med hjälp av is-
ekan. 

Fredagen den 19:e december var det fortfarande tre man 
kvar på Seskar-Furö och nu började man bli allvarligt 
orolig på Seskarö. Man hade försökt spana ut mot ön från 
Pihlajakariudden för att se något som tydde på att männen 
var vid liv men de såg varken ljus eller andra tecken på att 
männen var kvar på Seskar-Furö. Någon brist på mat hade 

de inte för de hade 
redan slaktat en av 
renarna innan de andra 
lämnade ön. Det kan 
inte ha varit ett lätt 
beslut att offra ett av 
sina dragdjur men 
tyvärr nödvändigt för 
att överleva. De hade 
också kvar en del 
proviant kvar av det 
som de fått nedkastat 
från flygplanet, det de 
saknade framför allt var 
salt. De tre kvarvarande männen beskrevs som mycket 
duktiga och kraftiga män som var van med liknade 
strapatser så om de var de kvar på ön så skulle de säkert 
klara sig. Farhågan var att de försökt ta sig hem över den 
svaga isen och drunknat. Några Seskaröbor försökte ta sig ut 
till ön med en iseka men fick ge upp eftersom en snöstorm 
hade förvärrat läget. Under fredagen gjordes det ett försök 
med flygambulansen att få kontakt med männen och 
leverera mer proviant men planet tvingades vända p.g.a. det 
kraftiga snöfallet. 
 
På lördagsmorgon den 
20 startade 
ambulansflyget igen 
från Boden. När de 
passerade Seskar-Furö 
på låg höjd såg de 
männen som sprang 
omkring och viftade 
med armarna. Precis när 
man kastade ned 
proviantsäckarna 
började motorn hosta 
betänkligt och de blev 
tvungen att styra mot 
kusten. I 
proviantsäckarna fanns kött, fläsk, bröd, kaffe, salt tobak 
m.m. Nu fick de tre männen i alla fall proviant så de slapp 
slakta ytterligare en ren som de planerat. Senare under 
kvällen blev det betydligt kallare och isen växte snabbt. 
Natten mot söndag de 21:a december lyckades de ta sig 
tillbaka till Seskarö över isen. 
Även om de under de första dagarna haft problem med 
matsmältningen när de var tvungen att äta osaltat renkött 
och att Vilhem Esperi drabbats av svår kolik efter att ha ätit 
för mycket av korven som ambulansflyget kastade ned så 
var alla välbehållna 

Robinsonäventyret 1924 som varade i tre veckor slutade 
med att alla utom en ren blev vinnare. 

 
Jan Franzen 



 
 
 

 
 

 

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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Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

Styrelsen Seskarö Hembygdsförening 

Erika Medstöm Ordf 

Maud Videhult V Ordf 

Kerstin Johannessen Sekr 

Saara Innala Kassör 

Ingegärd Wennberg Ledamot/redaktör 

Virpi Hermansson Ledamot 

Marjatta Morin Ledamot 

Elisabeth Lerdin Ledamot 

Terhi Berglund Suppleant 

Ellinor Mjörnerud Suppleant 

 
 
 
Nu när medlemsmöten är inställda kan du boka 

trippelskraplotter av Kurt Forss tel. 070-6307081 och få 
de hemlevererat. 

· Till hösten planeras en svampkurs. Start och avgift 
meddelas senare via anslag och mail. 

· Har du funderingar eller behöver hjälp med någonting, 
Ring 
  Ulf Nordström tel. 070-6054838 eller Kurt Forss tel. 070

-6307081 

Styrelsen PRO Seskarö 

BG 664-6855  

  073-0359033  

E-post: seskaro.hembygdsforening@gmail.com  

Önskas hyra 

Vi är intresserade av att hyra ett mindre hus/
fritidshus på Seskarö under några veckor sommaren 
2021. Gärna i byn. Ring 070-284 38 24 eller maila 
mariahsandstrom3@gmail.com. 

Maria Sandström och Anna Sandström 

Efterlysning berättelse eller foto 

Är det någon av våra läsare som har någon 
berättelse eller foto , nytt eller gammal, från Seskarö, 
som ni vill dela med er. Den kan vara ny, historisk 
eller tänkvärd. Skriv ner den. Har du inte möjlighet att 
skriva ner den själv eller har någon som kan hjälpa 
dig med det, hör av dig till mig så skriver jag ner den. 
Mitt telefonnummer är 070 5706342 eller e-post 
ingegard.w@telia.com 

Onsdagsträffar på Träffpunkten 

Onsdagar klockan 13 samlas ett antal personer för 
att inspirera varandra. Olika hantverkstekniker tas 
upp och diskuteras. Deltagarnas berättelser, om det 
som har gjorts här på Ön ger en ytterligare 
dimension för de gemensamma träffarna. Ett 
exempel är nålbindning som är en mycket gammal 
teknik för att tillverka slitstarka vantar. Det 
berättades att Anna Lindström, på Seskarö, var 
mycket duktig på nålbindning. Hon tillverkade 
många par vantar och sockar av tretrådigt 
Morjärvsgarn. De var mycket populära på 50- och 
60-talet. Det sägs att hon hade många beställningar. 
Det vore intressant att veta om någon har kvar 
nålbundna sockar eller vantar som Anna har 
tillverkat. 
Ett bekvämt sätt att synas i trafiken i höstmörkret är 
att använda reflexgarn för vissa detaljer i kläderna. 
Det blir både praktiskt och snyggt. 
Maud Styrefors har gjort många kransar av olika 
material med åren. Nu inspirerar hon oss för att 
sticka en ljuskrans av pappersgarn. Stickorna ska ha 
nummer 15. Så spännande att få testa något nytt! 
Gruppen har ibland sittgympan för att förebygga 
besvär i lederna. 
Du är välkommen att delta i våra aktiviteter då 
corona pandemin har lugnat ner sig. 

Studieorganisatör PRO 

mailto:seskaro.hembygdsforening@gmail.com

