
PRO Norrbotten på kryssning Med M/S Laponia i Bottenvikens skärgård 

 

PRO Norrbotten startade upp med en tvådagars kryssning 30–31 augusti från 

Luleå ut i Bottenvikens Skärgård. M/S Laponia som normalt tar 115 passagerare 

var denna gång bokad för 53 förväntansfulla PROare som väntat länge på att vi 

åter kan göra resor, om än med restriktioner. Vi satte kurs ut från Luleå och 

gjorde ett uppehåll på Junkön där vi guidades till den gamla Hattkvarnen som 

just nu håller på att renoveras. Kvarnen är från 1832 och byggd med stockar 

där roten sitter kvar. Varannan stock har roten uppåt och bildar stommen åt 

kvarnen. Efteråt guidades vi i museum och fick en inblick i labyrinter och säljakt 

med mera  

Så satte vi kurs mot Seskarö i Haparanda skärgård dit vi anlände efter att ha 

intagit lunch ombord. Buss hämtade vid ankomsten och körde oss till Seskarö 

kyrka där vi hälsades välkommen av PRO Seskarö Ordförande Kurt Forss, Sven-

Inge Videhult berättade om öns historia och omtalade att ön åter fått tillbaka 

sågverket som nu är i gång och kör för fullt. Byn har 500 invånare och på 

sommaren ökar med ett par tusen sommarboenden, Affär, skola, kiosk, sågverk 

och fiskare finns på ön.  

Musik i kyrkan spelades av en grupp ur gränslösa spelmän, Stefan Vennberg 

gitarr, Per-Ivan Mäki dragspel Jarmo Salomaa bas. Samt båtens egna musiker 

Niklas Thornéus dragspel, kyrkorgel och Ulrika Kommes som sjöng. Niklas som 

är kantor och dansbands musiker spelade på kyrkorgeln vilket förhöjde 

stämningen i kyrkan.  

Bussen avgick sedan från Seskarö till hotellet i Haparanda där vi intog en 

middag. Dag två åkte vi buss till Kukkolaforsen där vi guidades runt och fick en 

inblick i det så anrika sik fisket i älven. Man går ut på pator som byggs ut varje 

år i älven som man sen står på och håvar siken. Till lunch åt vi rökt sik som 

fångats på morgonen. Mycket gott!  

Så tog vi bussen till Seskarö och fick se en fantastisk teater ”Skillingnytt”. 

Medverkande var Bo Selinder, Lotta Karlsson, Robert Råberg som helt 

fantastiskt framförde teatern med humor och vacker musik och sång. Ett 

uppskattat inslag på vår kryssning. Seskarö Bygdeförening sålde hembakat fika 

innan föreställningen började.  

När föreställningen var slut tog vi bussen till M/S Laponia och satte kurs mot 

Luleå. Hemresan tog fyra timmar som vi använde till skön Allsång och en god 



Skärgårdstallrik. Anlände till Luleå kl. 21,00. Vi riktar ett stort tack till Laponia 

Rederis besättning för god service och underhållning samt Niklas Thornéus för 

sitt musicerande och PRO Seskarö.  Ett särskilt tack till Ulrika Kommes för sitt 

engagemang i planeringen med mig som reseansvarig i PRO Norrbotten.  

Anders Berg 

Reseansvarig i PRO Norrbotten 


