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Vinterglöd 2015

Invigningen
Årets vinterfestival VINTERGLÖD
pågick i Kommunen sista veckan i
februari. Haparanda och Seskarö som
enda ort utanför centralorten lyfte
fram vår vinter som kan vara både
bister och solskensvarm. Hittills har
vintern
varit
mycket
mild.
Meterologiskt så säger man att våren
redan kommit hit eftersom vi redan
haft en hel vecka då temperaturen
hållit sig över noll - sträcket.
I år var det tredje året som Seskarö
hembygdsförening tillsammans med
Seskarö skola ordnade vinterfestival
på Seskarö.
Skolbarnen hade skulpterat i snö
och is under hela veckan. Dom hade
bestämt att temat för sina arbeten
skulle handla om vänskap. Något som
präglade alla snöskulpturer och texter
på de olika konstverken Snöskulpturerna barnen gjort var en
vacker skål, Mårran i Mumindalen, en
prinsessa och en gräddtårta. Barnen
berättade att vänskap är att vara snäll.
Många tänkvärda ord fanns på barnens
konst. Ord och begrepp som stämde
till eftertanke. Om barnen fick

Gräddtårta av snö, mums!
bestämma så hade vi nog inget krig i
världen.
Många bybor kom för att se
skapelserna och för att höra
historierna bakom dem. Skolbarnen
invigde snökonsten med att hålla
varandras händer och därmed öppna
visningen. Efter en tipspromenad till
Folkets Hus underhöll skolbarnen med
(forts på sidan 4)
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GÖR OM SESKARÖ
Vi har haft ett första möte med Jytte Rydiger och
processledarna Per Jonsson och Maja Larsson i
början av februari. Vi var ca 40 stycken som
kom till träffen som arrangerades som ett
workshop.
Syftet med dagen var att skapa samsyn kring byn
Seskarö och föra fram de frågor vi anser vara
viktigt för oss. Per Jonsson hjälpte till med att ta
fram vision efter att vi beskrev idéer och nuläget
för honom. Maria Larsson visualiserade det hela.
Vi började även arbetet med en handlingsplan
för detta.
Förslag som kom upp var många. Vi sitter oftast
hemma och tänker att det och det bör göras. Nu
fick vi tillfälle att framföra idéer. Små saker som
kan se sig stora när det genomförs. Frågor som
ställdes var bland annat, ”hur skall vi visa att
man är välkommen till Seskarö”. Kanske ta bort
sly så att man ser att det är en ö man kommer till
samt se till att skyltar blir synliga. Börja med att
ta fram information om vad som finns på
Seskarö och vad man kan göra här. Boende för
besökare var också något som diskuterades.

Sporthallen ska renoveras
med start våren/sommaren 2015

Nu har vi fått besked att sporthallen ska
renoveras. Man kommer att påbörjas arbetet
under våren 2015. Det berättade den nya
fastighetschefen Jimmy Henriksson när han
berättade för Seskarö IF:s styrelse om planerna.
Henriksson har haft fullt uppmed att läsa in sig
på alla turer kring Seskarö Sporthall.
Nu hade han fått ritningsunderlag från arkitektbolaget Tyrens. Ett underlag som vi i
skissform fått ta del av för några månader sedan.
Då vi sett skisserna kom vi med några förslag till
förändringar. Något som vi inte fått gehör för.
Nu tog Jimmy H med sig våra tankar och skulle
försöka få in dessa förslag i projektet. Så fort
som han var klar med detta skulle han kalla till
ett nytt möte innan upphandling sker.
Vad var då vårt önskemål? Jo styrelsen skulle
vilja ha avdelat en yta där man kan ha aktivteter
som gym, viss styrketräning och spinning. Dessa
saker efterfrågas av ungs som gamla.
Vid samtal med fastighetschefen så framkom
det att det ev. skulle finnas möjligheter att få in
det i ombyggnadsförslaget.
Frågan är hur stor renovering som vi kan få
med de investeringsmedel som är avdelade till
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Processledarna tyckte att de välkomnades till Seskarö. De tyckte att
deltagarna visade mycket hjärta och riktigt med jävlar anamma. Historier
från förr vävdes ihop med drömmar om framtiden och en önskan om att
bevara öns stolthet. En stolthet som tog avstamp i att hålla ihop, hjälpas åt
och kavla upp ärmarna.
Många berättade om sitt första besök på Seskarö. Nästa träff blir den 4
mars. Vi hoppas att fler yngre tar sig till den träffen.
Ingegärd Wennberg

Sporthallen. Hela renoveringsupphandlingen kommer, som vi sagt tidigare
att vara uppdelad i flera delar(optioner). Varje option står för sig själv.
Detta för att man ska kunna avsluta renoveringen när pengarna tar slut. Vi
får väl se hur detta projekt kommer att utvecklas. Vi befara att det kan bli
en ”fingertutt”. Ett ursprungligen fint projekt som för många blivit en
tråkig följetong där ingen riktigt ser sig som vinnare.
I den nu rådande situationen på Seskarö behöver de boende verkligen
uppmuntras på olika sätt. Då är det mycket viktigt att vi sköter folkhälsan,
att vi har möjlighet att bedriva olika idrottsaktiviteter i bra lokaler. Det kan
vi inte göra idag. Få se om vi kan göra det i den renoverade sporthallen.
Sten-Inge Videhult
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Båtbyggare
Efter kafferepet på Folkets Hus samlades ett
20-tal åhörare för att lyssna på när
båtbyggaren Thomas Distler ifrån Umeå
berättade och visade bilder över hur man
byggde båtar förr. Thomas berättade för en
stor och entusiastisk publik om ett projekt där
man byggt båten Holmöslupen som idag
transporterar turister i Umeå skärgård kring
Holmön. Tanken var att undersöka om det
fanns intresse av att bygga en segelbåt i Isak
Mustapartas anda från 1700-talet. Båten
skulle kunna vara en attraktion som
transporterar turister som besöker Seskarö.
Många av åhörarna blev intresserade av att
delta i en båtbyggarkurs och ett projekt med
ett större båtbygge.
En båtbyggarkurs planeras till sommaren med
Thomas Distler och Lennart Svedlund som
ledare. Peter Karbin skickar ut meddelande
när kursen och projektplaneringen kommer
att startas. Andra intresserade är välkomna att
höra av sig till Peter Karbin 073-0228489
eller maila till peter.karbin@hotmail.com

Intresset var stort för båtbygge.

Detta är Mitt Seskarö
Tankar av Ingemar Jason nertecknat av
Sten-Inge Videhult
Mun mot mun metoden är faktiskt
oslagbar! Ett alldeles purfärskt exempel
från igår den 1 febr 2015. Mitt barnbarn
Pontus Morelius och jag gick till en
kvarterskrog i Stockholm för att fira av
morfar inför den långa hemresan till
Seskarö. Nu satt vi på krogen, mysigt och
fullsatt så vi fick dela bord med en yngre
familj.
Oblyg som alltid började jag prata om
min hemresa till – SESKARÖ. Frun
spetsade direkt öronen!
Hennes allra bästa barndomsväninna kom
just från – gissa! Ja så hade vi direkt
halkat in på mitt älsklingsämne. T o m de
bortskämda ungarna släppte sina kära
mobiler för att lyssna på gubben.
Sprakande, flammande norrsken över hela
himlavalvet? Jo- på Seskarö. En LYX kryssning i mörka midvinternatten med
exklusiv middag i redarhytten, Förvisso
ganska dyrt men VAR?
- Jo i
Bottenviken! Dramatisk islossning med
ursöta små "kutar" som solar tillsammans
med sina trinda säl-mammor. Var? - Jo
på vårvinter-isen utanför, Bottenvikens
Pärla - Seskarö. Vårvinter innebär även
spännande is-fiske. Häftiga turer med
obligatoriska snöskotern eller på skidor i
preparerade spår runt Seskarön. Fast
någon VÅR förekommer inte alls på
Seskarö!? Här blir det bara SOMMAR på

direkten: Ena dagen brunt visset gräs, dan därpå gnistrande skir grönska och
utslagna blommor.
Nätterna blir så ljusa att man kan läsa öns egen tidning "Seskarö-Bladet"vid
midnatt utan lyse. Solen bara "doppar sig"i havet för att strax dyka upp igen.
Fast vid jultid ser vi i gengäld bara solen skymta över trädtopparna...
Jag själv kan verkligen inte påstå mig vara en "ÄKTA Seskaröbo". Hitflyttad för
simpla 15 är sedan...
För epitetet äkta Seskaröbo krävs att man råkar vara född på denna härliga ö,
gått i skolan och vuxit upp här, allra helst ha jobbat på sågen, åldrats med PRO
för att slutligen myllas ner på den vackra skogskyrkogården.
Förhoppningsvis kan jag dock uppfylla det sista kriteriet på kravlistan...
Seskaröbon som kommer från Småland

Konstnären Ingemar i arbete. Foto Pontus Morelius.
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Vinterglöd
(forts. från sid 1)

skönsång som gick i vänskapens
tecken. Våra skolbarn är och har varit
mycket duktiga på att sjunga. Något
som vi kunnat få ta del under i olika
sammanhang. Ett jättetack till skolans
lärare som lägger ner så mycket arbete
på skolan för bl a barnens utveckling.
Efter sång och musiken vankades ett
hejdundrande kakkalas som Hembygds
-föreningen dukat upp. Skolbarnen
som fikade gratis och alla andra åt så
det stor härliga till. Kakkalas som var
rekordartat med hela tjugoen sorter var
imponerande. Ryktet om kakkalaset
hade spritt sig så att vi hade besök från
centralorten som kommit för att njuta
av ett ovanligt stort hembakat
fikakalas.

Ett dignande fikabord!
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Julgransplundring på Seskarö
Så kom tomten igen till barnens julgransplundring. Det har
han gjort åtminstone under de senaste 70 åren. Det berättar
Anita Linström som inte missat en enda julgransplundring
sen hon var 5-6 år. Hon berättar att just vid det tillfället
fick hon åka på sin pappas svarta cykel till Folkets Hus.
Framme bytte hon om oftast till en röd klänning med vit
krage.
Allt sedan dess har hon inte missat en enda
julgransplundring. Först var hon alltså där som barn, sedan
med sina egna barn och nu är jag här med mina barnbarn,
säger Anita.
Julgransplundringen är nästan lika efterlängtad som
tomten. Nu som under alla dessa år bjuds alla barn på
dricka med mycket fikabröd. Sedan börjar ringlekar runt
granen. När barnen dansat sig trötta, släkt törsten så stiger
spänningen – TOMTEN KOMMER!! – ropar barnen
förtjust. Precis som han gjort de senaste 70 åren. Säcken är
lita full med påsar till barnen som alltid. Tidiagre ordnade
Seskarö Sågen med påsar nu är det Seskarö
Hembygdsförening
tillsammans
med
Seskarö
idrottsförening som övertog arrangemanget 2008 då
sågverket lades ner.
Tomten får en kram

Fikat smakar lika gott i år.
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Tragedin i Sammakkoviken
Det är den 31 juli 1935, bogserbåten
"Anna" även kallad "Rank Anna" ligger
vid Holmens bruks flottläggning i
Sammakkoviken och lastar kätting.
Då lastningen är avslutad och
förtöjningen lossas får fartyget plötsligt
en kraftig slagsida, kättinghögarna på
däck glider över till babords sida och
olyckan är ett faktum, "Anna" kantrar
och går till botten. Kapten och några
besättningsmän på däck räddas över till
timmerflottarna, men med ner i djupet
följer skepparens dotter och fartygets
eldare som båda befinner sig under däck,
den senare lyckas genom enorma
kraftansträngningar ta sig ut genom en
öppning och flyter upp till ytan.
Ett stort räddningspådrag sätts igång
men försvåras av att djupet där "Anna"
ligger är närmare 15 meter, och att hon
ligger på babords sida nedsjunken i dyn.
Räddningsfartyget "Neptun samt ett
andra fartyg anländer till haveriplatsen
och dykningar påbörjas för att försöka
bärga flickan lik.
Man beslutar man sig för att borra upp
ett hål i skrovet där flickan tros vara och
påföljande dag (1 augusti) efter ett
femton-tal nedstigningar kommer så
dykaren upp med liket.

Upplivningsförsöken är resultatlösa och
flickan fraktas senare till Kalix med
motorbåt.
Men enligt än idag levande vittnen
från olyckan ska flickans kropp
fortfarande ha varit varm då hon
bärgades från fartyget, dödsorsaken ska
inte ha varit drunkning, utan kvävning.
En dörr från denna båt finns nu i
våran lekstuga, det har berättats att den
andra dörren bar spår av klösmärken
från flickan som förtvivlat försökt ta sig
ut . Berättar Börje Fält.

Seskarökille gör barnprogram
Casper Ikonen som går i årskurs 5 på
Seskarö skola har varit med i
barnprogrammet ”Fieteri”. Fieteri är
ett tvåspråkigt barnprogram där man
både pratar svenska och finska.
Ahti och Paulina som är
programledare kom till skolan och
intervjuade barn som ville vara med i
programmet. Casper berättade att han
var fiske intresserad och då nappade
de direkt.
Efter ca en månad så kom de
tillbaka skolan och hämtade Casper så
de kunde börja med inspelningen. De
gjorde inspelningen vid Träsket. Det
var meningen att de skulle fiska och
sedan grilla fisken, men det blev
ingen fisk så de grillade korv istället.
Programmet sändes i december.
Casper tyckte att det var väldigt roligt
att vara med i programmet och han
skulle gärna vara med i fler program.
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En bild på Casper från programmet.

Fartyget bärgades och byggdes om till
kättingpråm. Största delen av viken
innanför Salakrunni (holmen en bit ut)
användes vid flottläggningen, en period
fanns det till och med två aktörer i
viken. På udden som sticker ut inne i
viken fanns det manskapsbaracker, och
det lär ha funnits så kallade "bommar",
typ landgångar som flöt i vattnet, så
man kunde gå över viken till andra
sidan (Hällskeri).
Skriver Bosse Svedlund

Seskaröbladet Mars NR 01 / 15

Intressant möte med Seskarös äldsta dam
Vi har varit på besökt hos vår äldsta bybo. En pigg och härlig
dam med glimten i ögat. Mairid Ulfström som fyller 97 år i
april är Seskarös äldsta invånare. Hon är född på Seskarö 1918.
Under vår pratstund hemma hos Mairid fick vi höra henne
berätta om sitt liv och hur det var att vara barn på Seskarö
under 20- talet. Mairid bodde som barn mitt i byn, på den gård
som Jörgen Fält nu bor på. Hennes pappa hade Bäckmans
bageri i gamla Konsum huset. Bageriet flyttades senare till
korsningen Sandviksvägen—Fiskarvägen. Mairids moster hette
Hulda Pekula och hade Pekulas affär. Dit sprang hon med sina
vänner ibland när hon fick en slant och köpte godis. Men det
var inte ofta.
Mairid berättar om sin 6 åriga skolgång med läraren Thyra
Wikström. Hon minns att skolmat fick bara de eleverna som
kom från stora familjer och inte hade så gott ställt. Mairid som
bara hade en bror och en far som var egenföretagare fick ta
med sig smörgåsar eller springa hem på rasten och äta. På
rasterna spelade även flickorna mycket fotboll och man lekte
kurragömma. På vintern åkte de skidor på isen runt ön. Idrott
har alltid varit ett av favoritämnena för Mairid.
En av Mairids många vänner var pastor Solbergs dotter som
bodde i gamla prästgården. Hon minns att de oftast var stora
gäng med barn som var tillsammans och gjorde många roliga
saker.
Barnen hade inga cyklar, men sparkar och träkälkar fanns
det gott om. Skolavslutningarna firades som vi gör än i dag .
Promenaden till kyrkan med fanan längst fram i kön minns hon
och julfesterna på Folkets Hus likaså. Tv fanns inte och bara

några få hade radioapparater. Ibland fick hon gå på bio på
Folkets Hus. Det var spännande.
När man gick ut 6an så fick man gå ett år i
fortsättningsskola. Där fick flickorna lära sig matlagning,
bakning, sy och sjunga. Pojkarna fick lära sig snickra. När
hon var 14 år fick hon praktik plats på Konsum affären. Första
tre månaderna var man där för att lära sig och fick ingen lön,
sedan fick man lön efter hur duktig man var på att jobba. När
Mairid var 15 år fick hon jobb på Konsum i Haparanda. Mairid
har sedan flyttat runt och jobbat på Konsum affärer runt om i
landet. Hon flyttade tillbaks till Seskarö i slutet på 70-talet.
Att växa upp på Seskarö på 1920- talet och 2015 har många
olikheter, men konstaterar vi med Mairid även många likheter.
Största skillnaden är de materiella. Barn då hade inga pengar
eller saker och tekniska prylar som dagen barn har. Men barn
leker samma lekar och gör ofta samma saker nu som då. En
sista fundering vi hade under pratstund med Mairid var hur det
är att bli gammal och hur det känns att vara äldsta kvinnan på
ön.
-Det känns mycket bra, säger hon. Det är härligt att vara
gammal, så det ska ni inte oroa er för. Jag har alltid varit
intresserad av sport, både att själv röra mig och att se och
hänga med på allt som har med sport att göra och det har jag
gjort hela mitt liv. Gör det ni också så lever ni länge, råder oss
denna mycket pigga Seskarödam och sätter sig framför TVn
när vi går för att heja fram Sveiges damer som ska åka VMstafett.
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Returadress:
Seskarö Hembygdsförening
Fridhemsvägen 16
953 94 SESKARÖ

Plats för adressetikett

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net

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!

GÖR OM SESKARÖ

Seskarö IF:s verksamhet

Nu har grupper bildats och kommit igång för att göra
om Seskarö.
Grupper finns för bl a marknadsföring/turistbroschyr
utsmyckning, skyltar och miljö.
Ni som har förslag på vad ni tycker att man skall satsa
på, lämna förslag i förslagslådan på Ö-Pärlan.
Ni som är hantverkare/konstnärer och vill “synas” på
infoblad om Seskarö, meddela mig eller lämna
uppgifter i den förslagslåda som finns på Ö-Pärlan.
Hoppas på många förslag

Idrottsföreningen har som tidigare igång sin breda
motionsverksamhet. SIF syns inte lika mycket som förr
i tidningarnas resultatlistor. Dock finns en del fina
framgångar att redovisa.
Nils Henriksson var ytterst nära att ta en plats i JVMtruppen i skidorientering men fick nöja sig med att bli
reserv på hemmaplan. För Nils återstår ännu två
juniorår.
På SM, som avgjordes i Hudiksvall för alla klasser, åkte
Lars Lundkvist in på bronsplats i klassen H50 och
placerade sig därtill på fjärde plats på långdistansen.
Noterbart är att gamle SIF:aren Frans Wickbom,
numera i I 19 IF, vann dubbla SM i klassen. Nils
Henriksson kunde på grund av sjukdom inte vara med i
Hudiksvall.
DM-tecken har under säsongen erövrats av Lars
Lundkvist och Roger Westin.
Hans Ylipää deltog vid veteranmästerskapen
i
längdåkning i Kiruna. Hans placerade sig på silverrespektive bronsplats.
Av
vinteraktiviteterna
återstår
ännu
några
skidorienteringstävlingar och KM i skidåkning.
I planeringen för året har orienterarna siktat in sig på
tävlingsarrangemang i maj förutom de vanliga
breddinslagen med Naturpass och träningsorienteringar.

Ingegärd Wennberg (ingegard.w@telia.com)

Hembygdsföreningens styrelse
Ordförande Maud Videhult
Vice ordf.
Erika Medström
Kassör
Saara Innala
Sekreterare Kerstin Johannessen
Ledamot
Ingegärd Wennberg
Ledamot
Elisabeth Harr
Ledamot
Alimma Pascal Fält
Suppleant
Åsa Lindgren
Suppleant
Karin Nordström
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