
Österbottningarna drog norrut.  

 

Tisdagen den 13 oktober arrangerade den Österbottniska pensionärsavdelningen en höstresa för sina 
medlemmar. Denna gång tog vi riktning till vårt verksamhetsområdes norra del. Vi var totalt 41 
resenärer med, allt från Sideby i söder till Esse i norr. Att vi hade solsken hela dagen gjorde inte 
heller saken sämre. 

Vår första anhalt var Tyynelä tomtegård i Larsmo. Där fick vi stifta bekantskap med otroligt fina 
handgjorda tomtar, som alla representerar olika yrken - förutom sin huvuduppgift som infaller på 
julaftonen. Vi mötte bl.a. hustomtar, stalltomtar, logetomtar och bastutomtar - stora som små. 
Den genuina miljön och de antika föremålen som omgav tomtarna fick en och annan i julstämning 
trots tidpunkten. Några av tomtarna anslöt sig också till ressällskapet. 

Efter en smaklig lunchpaus på Strandis med utsikt över Storströmmen, också den i Larsmo, tog vi 
riktning på Jakobstad. Vår följande anhalt skulle bli det Arktiska muséet Nanoq. 
Under resan genom Jakobstad gav Knut Gripenberg  med sin lokalkännedom deltagarna en 
sakkuning guidning beträffande stadens storindustri och skolväsendet. 

Framme vid Nanoq i Fäboda möttes vi av museichefen och grundaren Pentti Kronqvist . Pentti har 
deltagit i många arktiska expeditioner över Grönlads och nordpolens isvidder. Han kunde med en 
fantastisk inlevelse återge sina och expeditionsmedlemmarnas strapatser.  
Med sin erfarenhet och uthållighet har han kunnat bygga upp museiområdet, som i dagsläget består 
av 18 byggnader. Ett av de senaste tillskotten är en genuin kyrka, i vilken redan hållits allt från dop 
och vigslar till jordfästningar. 
En oräknelig mängd föremål från nordpolsexpeditionerna, både fynd, donationer och utstyrsel, gav 
oss en fin om dock omvälvande bild av den karga värld i extrem kyla och håda vindar denna 
fantastiska Pentti hunnit uppleva. Och ännu lär nytillskott vara på kommande, projektet lever vidare 
vartefter donatorer och stöd kan uppbringas. 

Dagens höstutflykt avslutades med kaffe i Nanoqs caféutrymmen och där passade jag som 
avdelningens ordförande på att tacka Margareta  Evars för hennes insats i styrelsen. Hon blev 
medlem av styrelsen 2003 och begärde befrielse från uppdraget av personliga skäl 2014. Under 
dessa år var hon synnerligen aktiv och inspirerande med allt vad vår österbottniska avdelning 
genomförde. 

 

Bertel Nygård 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


