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Lucia 
en tradition som lever 

Skolbarnen på Seskaröskola håller 
med sina lärare traditionen av 
Luciafirandet vid liv. Föräldrar, 
syskon far- och morföräldrar och 
andra intresserade fick njuta av ett 
skönsjungande Luciatåg. Det bjöds på 
traditionsenliga sånger Barnen på hade 
övat in allt tillsammans med 
”sångfröken” Ann-Sofie Ailouvuo och 
sina ordinarie fröknar. 
Besökarna fick inhandla fika som 
hembygdsföreningen dukat fram och 
det smakade gott. Kön var lång till 
bordet 
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Stöd Seskarö 
Hembygdsförening!  

Bli medlem!  
Endast 100 kronor/år  
Medlemmar utanför  

Seskarö 150 kr  
(pga portokostnad)  

Pg 40 98 68-7 
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SESKARÖ 

Seskarö IF:s årsmöte samlade 20-talet deltagare. 
Det leddes av ordförande Tore Svedlund och 
inleddes med en tyst minut för under året avlidna 
ledare, Egon Innala och Hans Wikström. 
Föreningen har en bred verksamhet, som engagerar 
alla åldersgrupper. Tävlingsmässigt har 
orienteringen sommar som vinter varit mest 
framgångsrik. De bästa resultaten har uppnåtts av 
Nils Henriksson, Jan Lindelöf, Hans Ylipää och 
Ingvar Isaksson. Seskarö IF står inför ett 50-
årsjubileum nästa år, och förberedelser har 
påbörjats. 

Tore Svedlund leder SIF även kommande verk-
samhetsår. Styrelsen i övrigt består av Fia Alamäki, 
Thomas Högström, Karoliina Korpioja, Magnus 
Kauma, Kjell Henriksson och Valter Innala med 
Kristiina Lepola och Ida Gard som suppleanter. 
Erland Wallgren och Bengt-Göran Semberg valdes 
till revisorer. 

De olika sektionernas ledare blev fotboll Johan 
Tulered, skidor och orientering Kjell Henriksson, 
motion Magnus Lundbäck, boule Rut Österberg, 
barn och ungdom Karoliina Korpioja samt 
parasport Magnus Kauma. Mötet avslutades på 
sedvanligt sätt med kaffe och smörgåstårta. 

Tore Svedlund, fortsatt ordförande i Seskarö IF. Tore 
har nu varit ordförande i åtta år. Foto: Karl-Erik 
Nyström 

GRÄSROTSVAL - SESKARÖ 

Seskarö IF påminner om möjligheten att ge sitt 
stöd till föreningen via Svenska spel. Vid 
inlämning av tips, lotto osv kan man göra ett 
Gräsrotsval. Väljer man då Seskarö IF kommer 
en del pengar föreningen till del, öronmärkta 
för barn- och ungdomsidrotten. Ett tips så gott 
som något för er som har sitt hjärta för 
Seskaröidrotten. Ni behöver ingalunda bo på 
ön för att ge oss detta stöd. 

Upprop!  

Vi behöver hjälp att arrangera 
festligheten! 

Programmet för Skärgårdsfestivalen 2017 är mer 
omfattande än tidigare. Mycket beroende på att vi 
vill minnas 100 års minnet av hungerkravallerna 
på olika sätt. En av den största händelsen är 
musikteatern Splitvedsjäntan som ska spelas med 
start 16/7 med fyra förställningar. Det blir som 
tidigare musikunderhållning i anslutning till 
helgen. Vi har en målsättning att få till en båttur i 
Seskarö med omnejd under festveckan. 
Programmet kommer i nästa nummer. 
Satsningen är en manifestation och satsning som 
vi behöver folk som engagerar sig i 
genomförandet. Vi ska snickra, sy, göra i ordning 
de olika festplatserna, baka, bära stolar och bord 
resa tält laga, mat mm 

Håll ett öga på våra hemsidor www.sekaro.net 
och www.seskarobensin-service.se där vi 
kommer att kalla till planeringsmöte och där vi 
vill att du kommer och bidrar för att 
sommarens aktiviteter blir en succé. 

http://www.sekaro.net
http://www.seskarobensin-service.se
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Hälsokväll 

Tre kvinnliga företagare från Haparanda besökte 
Seskarö för att informera om sina företag i hälsans 
tecken. Päivi Barsk berättade om sitt företag 
”LikaMedLika” och använder homeopati bland 
annat som alternativ medicin. En av deltagarna 
vidimerade att Päivis kunskaper hjälpt henne. 

Ilse Jokela har företaget ”Coachen för dig”. Hon 
är utbildad Reikihealer. Hennes ambition är 
att hjälpa så många som möjligt, att hitta sin egen 
kapacitet och styrka att satsa på det de innerst inne 
vill. 
Sist ut den kvällen var Ann-Sofie Pessa med sitt 
företag ASPöga SERterapi. Hon har samtalsterapi, 
regressionsterapi samt meditation. 

Vi var ca tjugo kvinnor som deltog och fick 
avslutningsvis prova på meditation. Det var en 
intressant kväll, men vi funderade alla var männen 
befann sig. 

Teateruppstart  
inför sommarens stora evenemang 

I samband med kulturveckan där även 
Skärgårdsfestivalen ingår den 16 – 23 juli kommer 
det att bli en teater efter Seskaröboken 
”Splitvedsjäntan”. Håkan Rudehill har skrivit 
manus och musik. Ulla Lyttkens står för regi. 
Uppstarten har varit där genomgång av manus skett. 
Det kommer att bli en trevlig teater med både allvar 
och humor. Någon kanske känner igen något, från 
att ha hört det berättas, under sin uppväxt. Det är 
ändå en fiktiv berättelse. 

Rollerna var inte besatta vid första träffen i 
slutet av januari. Men vid träff två i februari hade 
rollerna börjat besättas av både proffs och amatörer. 
Nu är repetitionerna i full gång. Det kommer att bli 
fyra föreställningar. 
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Julgransplundring  

en annan tradition som lever 

I ca 70 år har julgransplundring 
funnits på Seskarö och lokalen har 
varit Folkets Hus. Det uppskattas 
av både ung som gammal. Karin 
Lahti och Gull-Maj Lundbäck 
berättar att de nog varit med på 
varje julgrans-plundring sedan 
begynnelsen. 

Barnen dansade runt granen så 
att svetten lackade. De vuxna 
hade svårt att hänga med. En liten 
paus och då bjöds det på fika. 
Därefter återupptogs dansen fram 
till det tomten kom och delade ut 
påsar till alla barnen. Mycket 
uppskattat av de små. Någon av 
dem var modig och tordes krama 
tomten som tack för påsen. 
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Vinterglöd på Seskarö 

Vi hade ett hundratal besökande när 
Seskarö barnen tillsammans med lärare 
och Hembygdsföreningen ordnade årets 
vintergöd på Seskarö. Till vår stora 
glädje kom det 
även folk från andra byar till oss. Det 
har alltså blivit ett populärt inslag i 
vinterkylan. Jag tycker att det är positivt 
när det finns förståelse att även 
landsbygden kan göra något på sitt vis. 

På fredag när skolan skulle tillverka 
snö skulpturer så hade det kommit så 
mycket ny snö, så det var omöjligt att 
göra skulpturer. Det blev i stället 
Seskarös största snöbacke för madrass-
åkning. När alla fått sitt lystmäte 
tillgodosett började en härlig 
tipspromenad i vintersolskenet för stora 
och små. 

Väl tillbaka fylldes Folkets Hus av 
sugna fikagäster och tog del av det 
efterlängtade kafferepet med trettiotvå 
sorters olika kakor. Efter fika kalaset 
var det prisutdelning av tips-
promenaden. 

Maud Förskolans barn har gjort vackra vinterbilder 

Fröken! Se upp i backen 
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Fiberutbyggnad på Seskarö 
med omnejd planeras för fullt inför 
våren 2017 

Fiberprojektet går vidare på våra 
områden 

Nu är det klart vi får fiber till 
Seskarö med omnejd till våren 
2017. Det enda som kan lägga 
hinder i vägen är att allt för 
många som sagt sig vara 
intresserad för fiber backar ur. Vi 
förväntar oss en annan utveckling 
d v s att fler anmäler sig. 

Idag är vi ca 270 anmälda från 
Seskarö, Santasaari, Reväsaari 
och Västra Nikkala som visat 
intresse. Klartecken att genom-
föra en fiberutbyggnad har 
kommit. 

Nu har arbetet med att projektera 
ledningsdragning påbörjats. En-
ligt Zitius, som är det företag vi 
arbetar med, har påbörjat arbetet 
med att upphandla en entreprenör 
som ansvara för utbyggnaden. 
Under våren besöker de oss för 
att eftersöka lokala entreprenörer 
som ska gräva och lägga ner 

Programutbud 

Då det gäller val av programutbud 
så finns det olika valmöjligheter. 
Om de som ansluter sig ska välja en 
gruppanslutning eller kollektiv-
anslutning får vi åter-komma till i 
vår. Klart är att om man går 
samman så kommer priset för 
kanalutbudet att bli betydligt lägre 
än om var och en beställer sitt 
individuella avtal. Genom att vi 
arbetar med Zitius AB har vi 
tillgång till hela Telias 
programutbud. 

 
Fler intressenter 

Antalet fastigheter och stugägare på 
våra områden visar att det finns 
några som ännu inte tecknat avtal. 
Om vi får med oss fler så kanske vi 
kan få ner kostnaderna ytterligare. 
Vill uppmana alla som bor i 
områdena att få med fler i projektet. 
Kontakta era grannar, stugägare och 
vänner och hör om de anmält sitt 
intresse. Ju fler vi blir desto starkare 
blir vi! 

fiber. Avtal med markägare ska 
tecknas innan grävningen på-
börjas. Kontakter är tagna med 
fastighetsägare för att få in fiber 
till hyresgästerna på Seskarö. 

Alla intresseanmälda har fått 
avtalsförslag för att teckna avtal 
om indragningen. Man får 
möjlighet att välja mellan tre 
olika betalningsformer. 

1.Kontant betalning 19 900 kr. 
Ingen nätavgift. 

2.Pris 5000 kr kontant samt 269 
kr/månad under 60 månader. 
Därefter ingen nätavgift. 

3.Pris 0 kr kontant samt 359 kr/
månad under 60 mån, Därefter 
ingen nätavgift. 

 

Viktigt att poängtera att det blir 
mycket dyrare om man beställer 
installation av fiber vid senare 
tidpunkt. Det talas om dubbla 
kostnader i jämförelse med 
ovanstående 3 olika 
erbjudanden. 
 

Notis 

Nya turer kring Haparanda kommuns 
agerande i bredbandssatsningen i kommunen 

Haparanda kommun ska som alla andra kommuner 
erbjuda medborgaren bredband. Riksdagen har beslutat 
att År 2020 ska uppemot 90 % ha tillgång till fiber till 
sina fastigheter. Inledningsvis beslutade fullmäktige för 
några månader sedan att själv genomföra 
fiberutbyggnaden. Detta har förändrats och nu vill man 
genomföra utbyggnaden i stort på samma sätt som vi 
har gjort på Seskarö med omnejd. 
Planering pågår och man ska upphandla ett företag som 
får ta hand om utbyggnaden i hela kommunen. Man har 
vänt sig till tre företag. Förutom Zitius är det 
Bredbandsbolaget och IP Only. Vi som jobbat med 
fiberutbyggnad i våra områden har liksom många andra 
av Er blivit kontaktade av de två andra bolagen. 
Vi har sagt att Zitius har varit pionjärer hos oss och 
stöttat vår ambition att få fiber. Eftersom prisbilden är 
exakt den samma så har vi dessutom inte sett någon 
anledning att byta samarbetspart. Vi har nu blivit 
styrkta i att vi valt rätt samarbetspart. Vi går alltså 
vidare på vårt håll och låter kommunen arbeta vidare 
med sina planer på fiberutbyggnad i övriga delar av 
kommunen. Vårt projekt stöttas dessutom av Haparanda 
kommun. 
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SESKARÖ FÖR HUNDRA ÅR SEDAN 

Det har som bekant gått 100 år sedan Seskarö blev 
riksbekant och blev en del av något som hade kunnat bli 
ett revolutionsår i Sverige. När Svenska Mad, 
humortidskriften, långt senare gav ut en Sverigekarta 
hade Seskarö blivit Kravallen, med betoning på första a-
et. 

1917 var på många sätt ett intressant år för Seskarö. 
En liberal tidning Norrbottens-Tidningen, för länge 
sedan insomnad, hade ganska mycket material om ön. 
Man hade en korrespondent här, läraren K-E Sandström. 

Seskarö hade vid ingången av ”revolutionsåret” exakt 
1900 invånare, fördelade på 390 hushåll. Det var dåligt 
med inkomster, i synnerhet vintertid. Hyrespriserna var 
höga, i vissa fall lika höga som en del städers. 
Tidningen skrev, att bolagen på ön byggde stora men 
otrevliga baracker. Dessa förslog dock inte ”varför de 
allra sämsta pörten och fallfärdiga kåkar tagits i bruk.” 
Att det skulle bli stora problem med livsmedel förutsåg 
man på ön, och avdelning 74 protesterade mot de 
tilldelade brödransorna redan i början av februari. Det 
var ju dessa ransoner som några månader senare 
föranledde det olagliga bröd köpet, och som ledde till de 
militära operationerna. 

Det hände annat på ön detta år. Begravningsplatsen 
kunde mycket försenad invigas i slutet av året. 
Godtemplarhuset stod klart detta år. IFK Seskarö var 
med vid bildandet av Norrbottens Fotbollförbund. 
Samma förening hade tidigare på året arrangerat en 
skidtävling med Oskar Lindström som segrare på 
herrsidan och legendaren Elin Pikkuniemi på damsidan. 
Prisutdelningen skedde i posthuset och en av deltagarna 
var fru Anna Krook, trea i damklassen. Femma var för 
övrigt hennes syster Hulda Heikka. Inte långt efteråt 
tvingades fru Krook lämna sin befattning. Oklart varför 
det skedde. 

Karl-Erik Nyström 

 

HEMSTÄDNING 

Behöver Du få hjälp med att vårstäda din 
bostad, villa eller stuga? 

Vi erbjuder 

 Fönsterputsning! 
 Byte av gardiner. 
 Vecko - alt Månadsstädning 

 Storstädning som är en extra-allt-
städning som piffar upp 
bostaden. 

 Flyttstädning 

 Extra uppdrag efter 
överenskommels 

 
Städningen sker på fasta tider enligt 
överenskommelse. Det är alltid personal 
anställd på Ö-Pärlan som städar hos dig. Vi 
håller med städmaterial. 
Kontakta Maud på 072-215 67 24, så 
berättar hon mer om det praktisk bl a när vi 
kan komma och vad vi debiterar Er. Tjänsten 
är berättigad till RUT-avdrag som vi 
administrerar. 

 

Välkommen att höra av Er till oss 

Ö-Pärlan 

SPLITVEDSJÄNTAN - musikteater på Seskarö 

 
Vi är på väg på fem broars väg till Seskarö. 
Reväsaaribron, Santasaaribron, Lehtitiporobron, 
Kuusitiporibron - för oss exotiska namn. På den väldiga 
Seskaröbron har vinden bildat stora snödrivor. Bilen 
känns lätt. Vi kryssar oss fram på väg till det första 
mötet med seskaröborna. 
 
Det var en ära att bli tillfrågad om att göra en 
teateruppsättning på Seskarö år 2017. Det är hundra år 
sedan det stora hungerupproret. När nöden var stor, när 
isarna varken bar eller brast, med matransoneringar och 
misstankar om att bagarna gömde bröd för att sälja på 
svarta börsmarknaden i Haparanda. I april 1917 
tvångsköpte arbetarna bröd. Polisen kom, avväpnades, 
och kördes iväg av arbetarna. Då ingrep svensk militär 
mot de hungrande arbetarna.  
"Nöd bryter lag" hette en teaterföreställning uppförd 
1981-82 på Seskarö som handlade om detta. 
Utgångsmaterialet för dramatikern Håkan Rudehill var 
ett tiotal pärmar med intervjuer av seskaröbor, och den 

fina boken "Seskaröstrider, sågar och 
Splitvedsjäntor".  Ett fantastiskt material, som kunde bli 
hur många teaterpjäser som helst. 
 
Handlingen tilldrar sig ett par veckor efter upproret. 
Hanna har just sagt upp sig från sin tjänst på herrgården 
för hon inte vill servera Kronofogden. Hon möter 
lärarinnan Viola bärandes på alla sina ägodelar som hon 
knappt orkar bära. Viola ska flytta till ett rum på 
herrgården från sin lärarinnebostad där vägglössen kröp 
i en lång rad längs taklisten. 
Hanna har ett Strindbergcitat som sätter myror i huvudet 
på Viola. "Är man skyldig att visa aktning för lagarna? 
Ja, när de är aktning värda." 
 
Denna musikteater har Seskarös starka, arga, glada 
kvinnor i huvudrollerna. "Splitvedsjäntan" -en hoppfylld 
hyllning till det som var, det som inte blev och kanske 
inspirera om framtiden 
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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 ordf.  Erika Medström 
Kassör   Saara Innala 
Sekreterare  Kerstin Johannessen 
Ledamot   Ingegärd Wennberg 
Ledamot   Elisabeth Harr 
Ledamot   Karin Nordström 

suppleant   Virpi Hermansson 

suppleant   Solveig Mäki 
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Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

Dragning av Seskarö Hembygdsförenings 
lotteri inför sommarspelen 2017 

 

I jakten på att säkerställa ekonomin inför 
sommarens kulturvecka 2017, då det är 100 år 
sedan hungerkravallerna ägde rum på Seskarö, har 
Seskarö Hembygdsförening genomfört ett 
sommarlotteri. 
Under vintern har vi tillsammans arbetat för att få 
lotterna sålda. När dragningen ägde rum i början av 
januari var 67 % av lotterna sålda. Dragningen ägde 
rum på Haparanda kommuns under överseende av 
kommunens lotteriansvarig. 
Följande lottnummer vann: 
Första pris en Grillkåta hade lottnummer 673. 
Lotten var inte såld varför vinsten tillföll lotteriet. 
Andra pris en gräsklippare vanns på lottnummer 13 
Tredje pris en Dator/surfplatta vanns på lottnummer 
969 
Fjärde pris en 5 kg lax vanns på lottnummer 128 
 
Grattis till vinsterna önskar Seskarö 
Hembygdsförening 

 

Ö-Pärlan erbjuder 
 

Korttidsuthyrning på Seskarö 

Intresset för att besöka Seskarö och bo i 
egen lägenheten har varit stort i 
sommar. Vi har möblerade upp två 
lägenheter till i sommar. 
Lägenheterna hyrs för självhushåll. Ni 
tar med egna sängkläder. Kuddar och 
täcken finns. 
Är du intresserad att komma till 
Seskarö i höst eller vinter och uppleva 
ön under andra tider på året och vill 
veta mer? Än finns det några dagar 
kvar som är lediga. Först till kvarn… 

Hör av dig till Sten-Inge Videhult 
telefon 070-595 73 70 eller via e- 
post sten-inge.videhult@telia.com 

Ö-Pärlan 

Stöd Seskarö 
Hembygdsförening!  

Bli medlem!  
Endast 100 kronor/år  
Medlemmar utanför  

Seskarö 150 kr  
(pga portokostnad)  

Pg 40 98 68-7 

mailto:sten-inge.videhult@telia.com

