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Vinterglöd! Se  sid. 6 

Älskade Elvis! 

Komockor och timotej på golvet i Seskarö 
Folkets Hus, ja det var en teaterupp-
sättning med ovannämnda titel som kom till 
Seskarö och förgyllde vår tillvaro tidigare i 
februari. Läs mer på sidan 3. 
I detta nummer kan du även läsa om  
utgivningen av en ny bok som handlar om 
Seskarö IF:s idrottshistoria genom drygt 
100 år. Författare är Karl-Erik Nyström, se 
mer på sidan 2.  
Du kan även läsa om minneskonserten för 
Tores Trio, detta på sidan 5. plus mycket 
mera… 
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Seskarö Idrottshistoria 

Boken handlar om idrotten på Seskarö, 

hur den vuxit fram och utvecklats. 

Karl-Erik Nyström, författare till 

boken, är uppvuxen på Seskarö. Han 

har varit engagerad i Seskarö IF i stort 

sett hela sitt liv. Enligt författaren så 

var starten för idrotten på Seskarö, 

skidtävlingen som anordnades 1906, 

med start och mål på Granvik. 

När han skrev boken finns det saker 

han blivit förvånad över.  Bl a att 

idrotten gått i arv genom generationer 

på Seskarö. Många efternamn är 

återkommande såsom Sandström, 

Videhult, Innala och Lindström. Nu när 

idrotten på Seskarö finns i bokform och 

personer är omnämnda, blir det som ett 

”äreminne” över dem som engagerat 

sig i idrott och varit aktiva på olika sätt. 

Han tar upp föreningen Atlas som 

endast existerade i 2 år. Deras 

mötesprotokoll förstördes medvetet. 

Författaren minns själv från slutet av 

60-talet de motsättningar som fanns 

nedtecknade i en protokollsbok från 

Seskarö AIF. Medlemmar hotades med 

uteslutning ifall de hade samröre med 

Atlas. 

Vem tog SIF första DM tecken i 

brottning?  Mot vilket lag spelades 

första fotbollsmatchen 1969? Svaren 

finner ni i boken. 

Julgransplundring 

En tradition som funnits i 66 år tack vare att de olika 

sågverksbolagen och fackföreningen stått för kostnaden. För 

ca 16 år sen har Hembygdsföreningen tillsammans med 

Seskarö IF övertagit traditionen. Efter att alla barnen, ledda 

av Katarina Korpioja och Kerstin Johannesen, dansat sig 

trötta och bjudits på fika kom den efterlängtade tomten som 

hade godispåsar till alla barn 

För att genomföra julgransplundringen har vi fått ett 

verkligt fint stöd från våra sponsorer. Priser har skänkts av 

ICA Seskarö och Ö-Pärlan. De som sponsrat godispåsarna till 

vår julgransplundring var Candy Word, Coop Extra 

Haparanda, Ica Maxi Haparanda och ÖB. 

Tack även till Mats som bakat allt fikabröd och alla andra 

som ordnar att det blev en julgransplundring i år och att 

tomten hittar till Folkets Hus på Seskarö och dansade ut julen 

tillsammans med barnen.   

SÅ TILL NÄSTA ÅR IGEN KOMMER HAN VÅR 

GAMLE VÄN – FÖR DET HAR HAN LOVAT!! 

(julgransvisa i samband med julgransplundring) 

Nu är Seskaröboken riktigt på gång! 

Jag har sett ett första utkast till boken, den är planerad att 

vara i tryck i början på maj. Under juni månad kommer vi att 

kunna sälja boken . 

Vi har gått igenom ett stort material med texter och granskat 

fakta. Bilder har jag letat på vindar, i källare, facebook, 

utställningar och i privata fotalbum. Jag har lånat en tavla 

som vi monterat ner för att kunna använda den.  

Ett lokalt avtal mellan arbetsgivarpart och arbetstagare från 

Granviks Sågverk undertecknat den 24 februari 1917 har 

hittats i trossbotten vid husrenovering. Det stora 

detektivarbetet har sedan varit att identifiera personer på 

fotona och var bilderna är tagna. En del namn har vi fått 

fram medan andra har varit svåra att identifiera.  

Ett spännande jobb jag haft där jag fått möta många trevliga 

Seskaröbor men även möten utanför Seskarö i jakten på 

foton. 

Jag vill redan nu passa på att tacka alla som på olika sätt 

varit med och bidragit till att boken, får i mitt tycke, ett 

fantastiskt innehåll. Det är min förhoppning att många 

kommer att tycka samma sak och att många kommer att läsa 

om vår händelserika ö Seskarö under den industriella epoken 

slutet av 1800-talet fram till 1980-talet. 

Maud Videhult 

Karl-Erik Nyström har i boken 

uppmärksammat samtliga 7 

idrottsföreningars, engagerade 

medlemmar och idrottsresultat. De 

flesta föreningarna var aktiva i flera 

grenar. Som Karl-Erik uttrycker det 

om de engagerade. Det överraskade 

honom med att ”de var äldre förr, 

fastän de var yngre”. 

PRO och Hembygdsföreningen har 

bjudit in Karl-Erik Nyström, för 

presentation av hans bok 

den 19 mars 2014 kl 18.00 

Ni som är intresserade av att köpa 

Seskarös idrottshistoria,  

kontakta författaren Karl-Erik Nyström 

via e-post: 

karlerik.haparanda@gmail.com  
 

Karl-Erik med den nya boken, Pokalen är 1:a pris i Brottning, IF Atlas, från 1935 

alt 1936 
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Teater 

En söndag i februari hade vi förmånen att få besök av 

Panikteatern från Uppsala som spelade ”Älskade Elvis”. 

Det känns lyxigt att få besök av en teatergrupp som har allt 

med sig, scen och även sittplatser. Jag tror att det var första 

gången Seskarö Folkets Hus hade komockor och timotej på 

golvet. I teatern fanns det mesta med, komik, utanförskap, 

musik, öl och familjerelationer. Även publik- medverkan, 

där man bjöd in två ur publiken till dans. 

Handlingen är om bondpojken Janne som vinner en 

musiktävling. Han vinner med sin likhet till Elvis. Han får 

åka ut på turné i Europa och kvar på gården lämnas systern 

Siv. Jordbruket kräver sitt och då och då drömmer Siv sig 

bort i fantasier och undrar hur det går för Janne. Siv får helt 

plötsligt ett brev där Janne berättar att han är på väg hem.  

Siv har en friare som vill förändra gården och grannen som 

dagligen varit på eftermiddagskaffe, blir sur. Det enda som 

är positivt är Sivs kanelbullar enligt honom. Han blir uppåt 

då han hör att Janne är på väg hem, deras orkester Hay 

Stacks återuppstår 

Det var en uppskattad föreställning och roligt att så 

många kom.  Extrastolar sattes fram. 

Janne “Elvis”  

Siv 

Kommande aktiviteter  

19 mars kl 18.00 Karl-Erik Nyström  

presenterar sin bok ”Seskaröidrotten 1890-2013” 

23 mars kl 17.30 Årsmöte 

27 mars kl 11.00-14.00 Ärtsoppa med våfflor 

29 mars kl 21.30-01.00 Pub 

5 april kl 15.00 Teater ”Oh du milde moder”  

med Sara Arnia 

Titta även på annonsering anslagstavlor mm på Seskarö 

Gammeldans 

Kurs i Gammeldans har startat på ön. Ett gäng glada 

nybörjare träffas varje söndag för att lära sig dansa. 

Danser som tränas är snoa, polka, schottis, 

amerikansk promenad, vals med flera. 

Det är Karin och Ulf Nordström som lär ut dansen. 

Duktiga pedagoger. Det händer att det snurras så att 

någon måste sätta sig, men vad gör det. Ju fler 

gånger vi övar ju mindre snurrar det i huvudet. Alla 

deltagare dansar med stor glädje. 
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Seskarö IF nära avancemang till SM Final 
i Göteborg  i Futsal för pojkar födda 97 och senare.   

Söndagen den 2 februari avgjordes i Vännäs vilket Norrlandslag som skulle få 

kvalificera sig till SM slutspel i inomhusfotboll (Futsal). Till SM slutspelet, 

som äger rum i Göteborg i slutet av februari, är de 8 bästa lagen i Sverige 

kvalificerade. Seskarö IF kom till kvalet efter att ha vunnit DM i Norr botten. 

Kvalet till finalspelet som avgjordes i Vännäs där fyra lag skulle göra upp om 

en plats till Göteborg.  

Seskarö IF – Umeå FC 

Efter två matcher var Seskarö IF och Umeå FC obesegrade efter övertygande 

segrar.  Vem som skulle få åka till Göteborg fick avgöras i en direkt finalmatch 

mellan de båda lagen.  

Seskarö IF som naturligtvis har en lite smalare trupp än Umeå FC som plockat 

de bästa 17-åringarna i Umeå-regionen började lite försiktigt och efter halva 

första halvleken låg man under med 3-0. Då släppte coachen Robert Rundgren-

Kauma på tyglarna och laget gick på offensiv. Seskarö IF reducerade och en bit 

in i andra halvlek hade man vänt matchen och ledde den mycket välspelade 

matchen med 4-3. Umeå FC kom tillbaka och tog ledningen med 5-4. När det 

var fyra minuter kvar kvitterade Seskarö till 5-5. Vild glädje på plan och laget 

möttes av ovationer från en talrik publik. De flesta hade börjat se att den stora 

jätten kanske kunde fällas av den lilla föreningen Seskarö.  

Glädjen blev tyvärr så stor så att domaren ansåg att målgöraren 14-årige Hamse 

skulle utvisas. Vi ska tydligen inte visa glädje  här i kalla nord. Med en man 

mindre på plan kunde Seskarö IF inte hålla emot utan i slutminuten kunde 

Umeå FC avgöra matchen och vinna med 6-5. Vi tyckte nog lite alla till mans 

att det var synd att en domare ska avgöra en så fin match.  

Laget, som alltså bestod av nyanlända till Haparanda tillsammans med pojkar 

från Seskarö, gjorde en insats som gav eko i Västerbotten. Umeå FC:s tränare 

sa: Kamaliza gör saker med bollen som jag aldrig sett tidigare. Han och 

Hamse är det bästa jag sett på många år. Då ska man veta att det är en erfaren 

tränare som säger detta. 

Övriga matcher: Seskarö IF - Notviken IK 5-3, Seskarö IF - Teg SK  6-3 

Ett fantastiskt engagemang från bl a Kjell Kauma och sonen Robert har redan 

gett resultat. Som ledare ser man möjligheter, där andra ledare kanske ser 

hinder.  

Nu börjar lagen (seniorer och juniorer) att ladda för en spännande 

sommarsäsong. Intresset från ung-domarna är mycket stort. Fler strömmar till 

hela tiden. Vi har sökt samarbete med elitförening i Norrbotten för att vi ska få 

möjlighet att alla ska kunna fortsätta att utvecklas utifrån sina förutsätt-ningar. 

Det är tillsammans vi skapar utveckling.   

Sten-Inge Videhult    

Seskarö IF dominerar inomhus- 
fotbollen (Futsal) för pojkar i 
Norrbotten    
I december förlorade Seskarö IF DM finalen i 

Futsal för seniorer mot Pol/Svanstein. Matchen 

avgjordes på straffar. Seskarö-laget bestod av 

många unga pojkar som kommit hit, som 

asylsökande  och ensamkommande flyktingbarn. 

Seskarö IF:s satsning att integrera unga nyanlända 

ungdomar genom fotbollen, visade på vikten att 

tillsammans arbeta för ökad integration i 

samhället.   

En satsning som redan gett eko i övriga delar av 

Norrbotten. 

I helgen avgjordes DM i inomhusfotboll för 

pojkar födda 97 och senare. Ett arrangemang som 

Seskarö IF genomförde på uppdrag av Norrbottens 

Fotbollsförbund. Seskarö IF inledde cupspelet mot 

Haparanda FF En jämn match som Seskarö 

lyckade vända ett hotande nederlag till en 

välförtjänt uddamålsvinst. Efter at spelat oavgjort 

mot Övertorneå SK stod Bodens BK FF som 

motståndare. En match som hade allt. Mycket 

högt tempo, vackra mål och duktiga spelare med 

briljant teknik. Matchen, som slutade 6-3 till 

Seskarö, ansåg många var en av bästa 

inomhusfotbollen som de sett.  

Avslutningsmatchen mot Notvikens IK förlorade 

redan klara cupmästare Seskarö IF med 5-3. 

Nu väntar nya utmaningar. Om två veckor åker 

Seskarö IF:s seniorlag till Östersund för att i en 

regionfinal, mäta sina krafter mot lag från 

Västerbotten och Jämtland.  

Slutspelet för pojkar J17 äger rum i Vännäs den 2 

februari. Avsikten med SM i Futsal 2014 är 

förutom att bli mästare i Sverige, att ta ut de 16 

bästa lagen i Sverige, som under säsongen 

2014/15 ska spela en allsvensk elitserie. Tänk 

tanken att lilla Seskarö IF via ett 

integrationsprojekt, där ungdomar ifrån Seskarö i 

samverkan med nyanlända pojkar medverkar på 

den nivån. Vem kunde tänka den tanken för ett år 

sedan,  då Seskarö IF återupptog fotbollen efter 

många års törnrosesömn. Alla som inte tycker att 

vi ska ha en integration i Sverige borde tänka om.  

 



5  

 
Seskaröbladet december NR 01 / 14 

Minnekonsert tillägnad Tores Trio. 

En nostalgi afton med personer från Båtskärsnäs och Kalix gästade 

Seskarö en vinterfager februarikväll och framförde dikter och musik 

från den tid då Tores Trio var aktiva på 50 talet. De son besökte 

Seskarö var 5 personer från Tore Trio:s minnesfond. Musikerna 

sjöng och berättade om Tores Trios aktiva musicerande med Nanna 

som vokalist.   

Gruppen berättade om deras resa genom byar och städer gick till. 

Man har gjort stop på Nalen i Stockholm och gjorde stor succé . 

Vi var många som njöt av deras musik och berättelser. Det var någon 

som sa att det var mer hålligång förr och genomfördes på ett mer 

enkelt sätt. 

Arrangemanget genomfördes i samarbete mellan PRO Seskarö och 

Seskarö hembygdsförening. 

Hälsovecka på Seskarö skola 
På Seskarö skola har vecka 9 i många år varit en hälso och frilufts-

vecka.  

Denna vecka får eleverna planera och önska olika slags aktiviteter 

som är bra för både kropp och själ.  

I år började vi veckan med en innebandyturnering som alla elever på 

skolan deltog i med stort engagemang och kämpaglöd. 

Tisdagen bjöd på strålande solsken och gnistrande före att åka pulka 

i. Vi begav oss alla iväg till sandgropen för några härliga fartfyllda 

timmar i backen. 

På onsdags morgonen åt vi alla en hälsosam frukost tillsammans i 

skolmatsalen. Därefter genomförde vi skolans egen olympiad ute på 

skolgården. Torsdagen gick i lugnets tecken med fotvård, ansikts-

vård, massage och meditation på schemat.  
Hälsoveckan avslutades med att alla på skolan tog på sig skidor 

och åkte Minivasaloppet, som en uppvärmning inför sportlovet  som 

vi har v. 10. En härlig vår önskar vi på Seskarö skola till er alla. 
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Vinterglöd 

I februari när vi borde ha det som kallast under året 

ordnades Vinterglöd på Seskarö. Temperaturen höll 

sig kring nollstrecket. Invigningen på Seskarö stod 

skolbarnen och deras lärare för. Skolbarnen hade 

arbetat med snö-skulpturer på vid ICA. De hade fått 

lite tips av Peter Karbin. Peter Karbin är inflyttad 

och konstnär.  

Från snöskulpturerna gällde tipspromenad till 

Folkets Hus, där det var dukat för kommunens 

största kafferep. Förra årets rekord, 13 sorter, slogs 

med råge. Nu fanns där 19 sorter. Innan kafferepet 

underhöll skolbarnen med sånger, med temat Astrid 

Lindgren. Karlsson på taket, Emil och Madicken 

var där.  Glada barnröster förgyllde kafferepet. 

Ovan: barnens 

konstutställning.  

Nedanför: en del av de 19 

sorternas fikabröd. 

På framsidan: 

underhållning av 

skolbarnen med Astrid 

Lindgren tema. 

Stöd Seskarö 

Hembygdsförening! 

Bli medlem! 
Endast 100 kronor/år  
Medlemmar utanför 
Seskarö 150 kr (pga 

portokostnad)  

Pg 40 98 68-7 

Invigningen av snöskulpturerna. 
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En katt bland 

hermelinerna 

Har ni hört om en skåning som 

frivilligt söker sig till kylan utan 

skidor på fötterna. Nu kommer denna 

bistra sanning fram i dagen. 

Med åren blir vi alla äldre och innan 

locket slår igen har man en del saker 

ogjorda. Jag for till Seskarö i början av 

april för att besöka Lennart och hans 

fru Ruth.  

Det blev debut på snöskoter i 

Seskarö skärgård. Solen var på ett 

strålande humör och de snöklädda 

vidderna var bländande vita. Vi 

besökte Enskär, Sandskär och flera öar 

till jag inte minns namnet på. 

Det kallar jag för en resa det, som 

Hasse Alfredsson sa´. Snön hade 

bildat drivor, så ibland tog man ett 

skutt.  Nästan som farthinderna i 

städerna, dock i avsaknad av 

utmärkning vilket ibland ledde till 

mindre flygturer.                                                                              

Nästa dag var det notdragning under 

isen vid den norra delen av ön. 

Ett fascinerande fiske. Numera 

förekommer inte detta slags fiske i 

söder. Men å andra sidan har vi ingen 

löja. Detta är en delikatess, som jag en 

gång för många år sedan provade. Då 

sade Lennart till mig att äta den med 

ben och allt. Till detta förslag var jag 

ytterst tveksam, eftersom sillens 

benighet ( i mina hemtrakter) 

förbjuder ett sådant förfaringssätt. 

mårdhundarna levande, kastrerades 

och släpptes åter fria. Viktor hade 

även samarbete med Danmark där 

dessa mårdhundar redan är etablerade.  

Efter denna, min första vårvinter på 

Seskarö, ställde jag kosan åter söderut. 

Full av nya intryck och med en 

övertygelse att denna fantastiska natur, 

bären om sommaren, älgar, fåglar och 

inte minst fisken, rikligen 

kompenserar alla norrlänningar för 

den ”mörka” och kalla årstiden. 

Jag skall avsluta denna skrift med en 

liten historia som florerar här nere i 

Skåne, 

Den handlar om o, som negation, t 

ex. i ovis, oklok otrolig etc. I Norrland 

har man vänt på steken med orden 

odum, ofel, otrång etc. Det påminner 

mig om följande historia. 

Det var norrlänningen som åkte till 

London och besökte Harrod´s. Han 

fann inte ut igen. Så fort han kom till 

något som liknade en utgång så var 

den skyltad med out. 

Slutligen vill jag tacka Rut och 

Lennart för en gästfrihet av ouselt 

mått. 

Tack för besöket.  Det var en 

upplevelse. 

Hven i april. 

Bo Neander 

Men denna gång var jag ”van” och 

måltiden blev ett kulinariskt höjdhopp. 

Lennart och jag är av den årgången 

att vi båda tränger till 5 min. på den 

lille visaren efter middagen. Men vi 

kom i otakt. Jag gick ensam på 

promenad. Bastubodarna i Saarisviken 

låg som på land. De stora löjfällorna 

var för mig helt främmande. Husen var 

välskötta och allt andades frid. Men 

någonting saknades under min färd. 

Slutligen kom jag på det. LJUD! Det 

var alldeles tyst. Skånes lägsta 

decibeltal är uppmätt vid 

Linderödsåsen och där har jag vaktat 

på vildsvin om nätterna och stundom 

lyssnat på rockkonsert från slottet 

Maltesholm på ca 1 mils avstånd.  

En gammal jägare berättade att han 

trodde det var helt tyst i skogen 

Men så kom den dagen när han var 

tvungen att skaffa sig en hörapparat, 

för att kunna höra både Tv-n och frun. 

I nämnd ordning, sa han. 

Med denna apparat avstängd smög 

han in i skogen och fram till tornet.  

”Då slog jag på öronen, sa´han, men 

vilket j-vla liv.” Vinden susade,  

löven rasslade och fåglarna sjöng.” 

Jag har ingen hörapparat men det är 

kanske tid att skaffa en. 

Vi besökte Viktor och hans 

mårdhundar. Han berättade att förutom 

att de var bra på att föröka sig även var 

utmärkta simmare. I ett försök att 

bromsa invasionen, fångades 

UPPROP! 

Ska vi ha någon fotbolls-

verksamhet på Seskarö? 

Seskarö IF har under 2013 haft ett 

fotbollslag som deltagit i Div 5. 

Detta har varit möjligt eftersom vi 

fått med spelare som bor i 

Haparanda. De flesta är 

ensamkommande flyktingbarn och 

nyanlända familjer  med söner.  I 

laget har vi haft med ca 6-8 

Seskarö-pojkar när säsongen 

slutade.  

Laget har fortsatt att träna och 

spela inomhusfotboll (Futsal) i 

Haparanda. SIF har deltagit i 

senior-DM och J17-DM med 

mycket fina framgångar. Se 

separat artiklar. 

Förutsättning för att vi kan ha ett 

lag i Seskarö IF är att vi får ihop 

en organisation som tillsammans 

kan hjälpas åt. Vi är idag några 

som jobbar med fotbollen i 

fotbollssektion men behöver vara 

fler. 

Känner du intresse för fotboll och 

vill hjälpa till så kontakta Sten-

Inge Videhult. 070-5957370. Du 

behöver inte kunna så mycket 

fotboll utan tycka om att jobba 

med ungdomar. 

Välkommen att höra av dig.  

Sten-Inge Videhult / Seskarö IF - 

Fotboll 

Till sommaren 2014 har vi anmält 

två lag till seriespel . Ett seniorlag 

som ska spela i Haparanda och ett 

J-17 lag som spelar på Seskarö. 

Seniorlaget ska spela i en nystartad 

fotbollsklubb som heter 

Haparanda - Tornio IC medan J-

17 laget (ungdonmar under 17 år) 

ska spela i Seskarö IF. Spelare kan 

gå emellan och spela i båda lagen. 

I J-17 laget kommer de flesta 

Seskarö-pojkarna att spela. Dom är 

unga och ännu kanske inte mogna 

för seniorspel. Båda lagen kommer 

i stor utsträckning. att träna 

tillsammans  

Vi har preliminärt anmält J-17 

laget till Gothia-cup som äger rum 

i sommar 20-27 juli. 
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Öppettider Måndag-Torsdag kl. 12.00-16.00 

Vi kan ha andra öppettider  

mot bokning på tel 205 80 

Kolla oss på nätet! 
Tyvärr är ju bilderna i Seskarö-Bladet i 

svartvitt men ni kan se hela tidningen i FÄRG 

på vår internetadress: 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    Maud Videhult 
Vice ordförande   Erika Medström 
Kassör     Saara Innala 
Sekreterare    Kerstin Johannessen 
Ledamot     Ingegärd Wennberg 
Ledamot     Elisabeth Harr 
Ledamot     Alima Pascel Fält 
Suppleant    Åsa Lindgren 
Suppleant    Maj Söderholm 

Seskaröbladet december NR 01 / 14 

Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

Seskarö IF:s aktiviteter! 

 

Måndag:  
16.00-17.00 - Motionsgympa dam och herr 

18.00-19.30 - Innebandy herrar 

19.30-20.30 - Musikgympa (start v.39) 

Tisdag: 
14.00-16.00 - Boule 

17.30-18.30 - Barngympa 2-6 år 

18.30-19.30 - Innebandy flickor från 8 år 

Onsdag: 
17.00-18.00 - Innebandy pojkar från 6 år 

Torsdag: 
14.00-16.00 - Boule 

17.00-18.00 - Innebandy flickor från 10 år 

18.00-19.30 - Innebandy herrar 

 
Kom och var med! 

Seskarö vägförening   

Årsmöte den 30 mars 2014 kl 18.00 

Plats: Lilla Salen Folkets Hus Seskarö 

 


