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Boksläpp    

på  Midsommarafton 

SESKARÖ - sågar, strid & 

splitvedsjäntor 

Boken säljs till introduktionspriset 230 kr under 

midsommarafton. Normalpris 280 kronor. 

Boken kommer att finnas till försäljning på 

Hembygdsföreningen Fridhemsvägen 16, Tel 0920-

20580 eller kan beställas på mail: 

hembygdsforeningen@telia.com 

Boken finns även till försäljning på Ö-Pärlan 
Industrivägen 6 

Filminspelning på Seskarö! 

Det är många som upptäcker vår fina Ö. I 

april hade vi besök av ett filmteam och de 

hade valt Seskarö kyrka som 

inspelningsplats . 

Filmen ”Fever at dawn” är ett resultat av 

de brev Péter Gárdos mamma visade och 

gav honom efter faderns död. Efter att ha 

funderat i tio år så beslutade han att göra 

en film om föräldrarnas kärlekshistoria.  

Han menar att filmen handlar om att gå 

vidare, om att leva trots trauman, skräck 

och fysiska men. 

Två av rollerna, spelas av Anna 

Azcaraté och Roger Storm. De spelar det 

svenska  par som skulle adoptera  Péter 

Gárdos mamma. 

Seskarö hade även en egen ”skådis” 

med i filmen, Erika Medström. Kalixkören 

som sjungit ett flertal gånger i Kyrkan var 

också med . 

Planerad premiär är nästa vår i Berlin  

Sommardikter 
Jag längtar efter att få en fyrhjuling 
Jag vill gå på fotbollskola och bada i Tromsö 
Jag längtar efter att få äta glass 
Jag längtar efter att få gå och fiska 
Jag längtar efter att få semester 
Jag längtar    

Silas åk 1 
 
Sommar 
Jag vill bada och spela fotboll 
och jag längtar till att få fara till 
mormor. 
Att glassbilen kommer med härligt god glass 
gör mig glad. 

Ronja åk 1 

mailto:hembygdsforeningen@telia.com
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SeskaröBoken är tryckt! 

Det sägs att öbor är speciella. Om det stämmer så är 

Seskaröborna väldigt speciella. Åtminstone har de en unik 

historia, präglad av organisering och kamp för en dräglig 

tillvaro.  

Detta är en kort mening som säger så mycket om 

Seskaröbornas historia.  En historia som berättas om hur en 

liten by på kort tid växte och blev ett av Norrbottens mer 

betydande industrisamhällen. Under 1920-talet hade Seskarö 

närmare 3000 invånare och var i stort sett självförsörjande. 

Sågverkens storhetstid är förbi, men än längtar öns 

kvarvarande människor efter att sågarnas karraktäristiska ljud 

åter ska höras. Kvar finns dock en historia att berätta.  

Historian som är klar att berätta håller jag i min hand och har 

titeln  

SESKARÖ  

– sågar, strid & splitvedsjäntor 

Efter ett stort och omfattande arbete där många människor på 

Seskarö varit engagerade är boken färdig.  

Som ordförande i Seskarö hembygdsförening, ramlade 

projektet Seskarö boken på mitt bord. Som gammal byråkrat 

tänkte jag att det är väl lätt fixat. Underlaget var ett 

färdigskrivet material och skulle finnas någonstans.  Lätt som 

en plätt tänkte jag utan kunskap om hur mycket arbete som 

ligger bakom produktionen av en bok. Planen var att det 

skulle ta ett år men ack vad jag bedrog mig. 

Underlaget till boken kommer från ett omfattande arbete 

hos många Seskaröbor. De samlade materialet som till slut 

kom med fyllde fem pärmar. Arbetet med att finna fotografier 

Årets fotbollsskola på  
Seskarö  startar den 16 

juni  

Den årliga fotbollsskola för både 

flickor och pojkar hålls mellan 

16 – 19 juni. Fotbollsskolan som 

kallas Landslagets Fotbollsskola 

hoppas samla många barn i 

ådrarna 6 – 14 år. Tidigare år har 

vi haft flest barn från Seskarö 

men även barn från Umeå, Luleå, 

Nikkala, Haparanda, Kemi och 

Karungi. Det är glädjande att vi 

får med ungdomar från andra 

orter. Vi får hoppas att fler väljer 

att kombinera sin semester med 

att låta barnen vara med i vår 

fotbollsskola. 

Sten-Inge Videhult 

Ansv. Fotbollskolan  

som visar olika miljöer har varit spännande.  Har hittat bilder 

på facebook och lånat fackföreningsavtal från 1917   som legat 

i trossbotten och kommit fram vid husrenoveringar , letat i 

källare tagit ut bilder ur tavelramar. Med andra ord ett 

spännande detektiv jobb.  

Under arbetet har jag fått träffa många underbara människor 

och fått lyssna på deras fantastiska historia 

ÄNTLIGEN ÄR DEN HÄR: SESKARÖ - sågar, strid & 

splitvedsjäntor. 

Maud Videhult 

 Uppstarten av fotbollsskolan 
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Seskarö Sporthall  

får en ansiktslyftning i höst 
Frågan om renovering av befintlig idrottshall, 

alternativt nybyggnad, har varit aktuell under en följd 

av år. Nu har Haparanda Kommun lagt fast i sin 

investeringsbudget att man under 2014 kommer att 

renovera sporthallen på Seskarö för 4 miljoner kronor.   

Behovet är nya våtutrymmen ska tillgodoses 

likasom större omklädningsrum. Själva hallen kommer 

att förlängas med ca 5 m. Nytt golv ska läggas, väggar 

och tak målas Hallens värmesystem ska läggas om från 

elvärme till bergvärme. Nya utrymmen för förråd 

liksom möjlighet att träna styrka kommer att 

tillgodoses i den nyrenoverade sporthallen 

I skrivande stund har vi fått uppgifter om att 

renoveringsarbetet kommer att starta upp i höst för att 

vara klar ca tre månader senare.    

Seskarö den 26/5  

Sten-Inge Videhult  

Naturstigen på Seskarö invigd! 

Torsdagen 22 Maj 2014 invigdes naturstigen som startar vid 

Tromsö Camping. 

Stigen (ca 3 km lång) är rödmarkerad och har 19 st 

informationspunkter utmärkta med stolpar. Rastplats med 

bänkar finns utplacerad. Vid startstolpen finns QR-kod på 

Engelska, Finska och Svenskar. Klicka på länkat 

informationshäfte seskaro.net för att läsa mera. Du kan också 

köpa häftet på Ö-Pärlan eller Tromsö havsbad eller på 

Turisbyrån i Haparanda. 

Ett projekt som hembygdsföreningen genomfört tillsammans 

Haparanda kommun och länsstyrelsen. Seskarö har så många 

fantastiska naturpärlor och kulturmiljöer värt att visas. Stigen är 

lätt att gå i en fin miljö. 

Omklädningsrum i Seskarö sporthall 
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O, du milde moder 
Ja, det var titeln för teatern med, Sara Arnia  och 

Lars Paulin, som vi hade förmånen att se i april på 

Folkets Hus. Vi  sa nästan,  o du milde moder, när 

vi  hörde sorlet i foajén på Folkan.  Vad roligt att 

så många kom. Det var teaterbesökare som kom 

från Haparanda med omnejd. Många åkte med 

gratisbussen från stan. Folkan var så gott som 

fullsatt. 

Sara Arnia gestaltade fem olika kvinnoroller. 

Starka, roliga, gripande texter som Sara Arnia 

gestaltar med musikern Lars Paulin, harpa, gitarr, 

slagverk och sång. Regissör är Karin Parrot 

Jonzon Diktarmoran av Elvi Sinervo.  

En kvinna av Dario Fo Linnea i En 

uppstoppad hund av Staffan Göthe. Modern i 

Blodsbröllop av Garcia Lorca. Moder Courage av 

Brecht. 

De fem kvinnorna Sara gestaltar är från tre 

decennier. Texterna handlade om arbete, sorg, 

våld men också glädje. 

Tänk vilken förmån att få se teater på Seskarö för 

100 kronor och då ingick även fika 

SESKARÖ IF 
Tore Svedlund är fortsatt ordförande för 

Seskarö IF. Vid årsmötet den 12 mars var 

20-talet medlemmar närvarande. 

Föreningen kan se tillbaka på ett 

framgångsrikt år med bredd- och 

elitverksamhet. Orienterarna har skördat 

framgångar både sommar och vinter. 

Sektionen var under sommarhalvåret hårt 

engagerad med olika arrangemang, bland 

annat tre DM-tävlingar. Under året har 

fotbollsverksamheten tagit fart på allvar. 

Med de övriga ideella föreningarna på ön 

har SIF ett givande samarbete. 

Styrelsen består av Tore Svedlund, Fia 

Alamäki, Tomas Högström, Karoliina 

Korpioja, Ingvar Sandström, Magnus 

Kauma och Sten-Inge Videhult. Ersättare 

är Carina Tammilahti och Bo Andersson. 

Revisorerna  Erland Wallgren och Bengt-

Göran Semberg omvaldes. 

Före det sevanliga fikandet fick 

föreningens kassör Tomas Högström och 

fotbollsledaren Sten-Inge Videhult ta emot 

föreningens standar. 

Ledare för de olika sektionerna blev: 

Sten-Inge Videhult, fotboll, Kjell 

Henriksson, skidor, Ingemar Sandström, 

orientering, Magnus Lundbäck, motion, 

Rut Österberg, boule samt  Karoliina 

Korpioja, barn och ungdom. 

Ovan: 

Föreningens kassör Tomas 

Högström med SIF:s standar. 

Till höger: 

Två av styrelseledamöterna i 

SIF karoliina Korpioja och 

Tomas Högström. 
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Vi hälsar Ida och Conny välkomna för att driva butiken på 

Seskarö. Butiken har bytt namn från Ica till Handlar´n.  Vi 

hoppas att de skall trivas på Seskarö. Samtidigt tackar vi 

Carina och Håkan för den tid de drivit butik på ön. Ida Gard 

och Conny Karlsson har nu hunnit driva affären i en månad. 

De trivs bra och de har fått saker och ting i ordning. 

Från och med midsommarveckan håller man nya öppettider: 

Vardagar kl 09.00-20.00 

Lördagar kl 10.00-16.00 

Söndagar kl 12.00-16.00 

Välkommen till Handlar´n på Seskarö! 
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Seskarö Skärgårdsfestival   
18 – 20  juli 2014  
Fjolårets Skärgårdsfestival blev en succé. Arrangemangen 

lovordades och önskan om att göra Seskarö Skärgårdsfestival 

till en årlig återkommande fest har förts fram.  

Just nu så läggs programmet fast och kommer att innehålla 

många spännande arrangemang. Vi har sagt att Seskarö 

Skärgårdsfestival ska utvecklas till en mötesplats där kreativa 

människor ska söka sig till Seskarö för att söka nya tankar och 

få inspiration.  

Det nya för i år är att vi under veckan före och veckan efter 

kommer att ha utbildning i att spela i grupp och för ge 

intresserade ungdomar möjlighet att prova på olika former av 

konstarter. 

På fredag och söndag eftermiddag kommer vi att erbjuda 

båtturer i Seskarö Skärgård. Båtturen på söndag, som är längre, 

är kryddad med strandhugg på Haparanda Sandskär. Läs mer 

om detta, om priser och hur man bokar i kommande 

detaljprogram. 

Programutdrag  -  Aktiviteter 18-20 juli 

Vi ska under dagarna tre ha en mängd aktiviteter i musikens 

tecken. Hela arrangemanget är en samverkan mellan Seskarös 

föreningar.   

Fredag den 18 juli inleds festivalen med en Musik-PUB med 

populära Rohki Band  

Förutom att lyssna på fin musik erbjuds gäster god mat och 

dryck i en trevligt atmosfär. 

Lördag den 19 juli händer mycket från morgon till sena natten. 

Förutom marknad, olika aktiviteter för unga kommer vi att 

ordna en talangtävling för ungdomar i åldrarna 8-16 år, fika 

med nygräddade våfflor och avslutar lördagen med en häftig 

danskväll med två olika orkestrar.  

Seskarö konst och hantverksförening inviger sin konst 

utställning på lördag 19 juli kl 1200. Konstutställningen hålls 

sedan öppet mellan 1200-1600 från 19 juli i två veckor. 

Söndag den 20 juli håller biskop Hans Stiglund en 

friluftsgudstjänst med mycket musik och sång. Efter 

friluftsgudstjänsten följer gudstjänstkaffe.  Under dagen kan de 

som önskar lösa biljett och åka ut på en skärgårdstur i vår 

vackra skärgård.  Ett mer detaljerat program om vad som ska 

hända under dagarna kommer att presenteras på vår hemsida 

och facebook. 

Bild från förra årets Skärgårdsfestival. 

Seskarö skola 
Sista dagarna i maj begav sig hela 

Seskarö skola iväg på en studieresa 

som gick i lantgårdars tecken. Det var 

en förväntansfull skara som äntrade 

bussen för en riktig heldag runt om i 

vår kommun. 

Första målet för vår resa var Kukkola, 

där vi besökte Pesulas bondgård. Vi 

blev väl mottagna av bonden Per 

Pesula, som började med att berätta om 

sin verksamhet. 

Per är tredje generationen som driver 

gården. Varje generation har byggt ut 

och utökat gårdens verksamhet 

allteftersom. Per har idag ca 60 

mjölkkor och ett 40 -tal ungdjur. 

Vi fick en rundvandring i den 

moderna ladugården, där korna går 

lösa. De äter och vilar när de vill och 

går själva till mjölkningsroboten när de 

känner att det är dags att bli mjölkade. 

De har till och med en avdelning dit de 

går när de vill bli borstade och fina. 

Detta är deras SPA avdelning som Per 

kallade det. Allt styrs via datorer. Det 

var en häftig upptäckt för många att en 

lantgård är så teknologisk 

avancerad. Vi fick också en visning av 

hur man tillverkar rypsolja. Per håller 

på att utveckla den verksamheten och 

beräknar ha kommit igång fullt ut om ett 

par år. Tänk, då kan vi köpa Kukkola-

tillverkad matolja i våra affärer. 

Efter vårt besök i Kukkola fortsatte 

färden mot Haparanda. Där besökte vi 

smådjursstallet och fick se getter, 

kaniner, höns, hästar och till och med en 

liten åsna. 

Lunchen intog vi på fina restaurang 

Minerva. Ett härligt stort salladsbord och 

god mat gjorde oss alla än mer nöjd med 

dagen. 

För dagens sista besök styrdes kosan 

mot Nikkala, till tomatodlingen där. 

I det stora växthuset fick vi se de 3600 

tomatplantorna som från slutet 

på april till oktober ger full skörd 

med härliga tomater. Vi fick lära 

oss att de har humlor som 

husdjur och medarbetare och att 

de också odlar sallad och lite 

gurka. 

Efter en fullspäckad, intressant 

och rolig dag var det så dags för 

hemfärd. Hela denna härliga 

studiedag kan vi tacka 

Hushållningssällskapet för ,som 

bjöd oss på allt. Vi har i 3 år haft 

ett samarbete där de hjälp oss med lite 

odlingar på skolan. De har sedan på 

hösten kommit och haft skördedagar 

med oss då vi tillsammans skördat och 

lagat till olika slags maträtter. 

Denna resa var ett avslut på deras 

medverkan i våra odlingsförsök. Så nu 

fortsätter vi på egen hand att odla vidare. 

Ett stort tack till alla medverkande för 

en jättefin dag med våra härliga elever 

som det är en fröjd att fara iväg med. 

Vi på skolan vill önska alla en riktigt 

skön sommar. 

PS komihåg drick mycket Norrmejeriers 

mjölk och ät många Nikkala tomater i 

sommar. 
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Boken om Seskaröidrotten 
Boken om Seskaröidrotten är i stort sett 

slutsåld och åtgången och mottagandet 

har överträffat alla mina förväntningar. 

Det har varit värmande att ta del av 

synpunkter och tillfällen att diskutera 

innehållet. 

Och jag tror att mitt budskap – 

kärleken till ön och idrotten- gick fram. 

Jag glömde bort att tacka alla som 

bidrog med foton, och efteråt har det 

dykt upp bilder jag gärna hade tagit med 

i boken. Ett mycket tidigt bandylag, ett 

gruppfoto från Seskarö AIF:s 20-

årsjubileum med alla medaljerade. Där 

fanns bland de allra yngsta Herbert 

Svedlund och Olle Innala och bland de 

äldsta Karl Verner Blom och Johan 

Rönnkvist. 

Något jag inte kände till var att 

Seskarö AIF hade en tidigare variant av 

klubbnål, kanske från 30-talet eller 

tidigt 40-tal. Ska vid tillfälle fota av 

nålen så att Seskaröborna kan se hur den 

såg ut. Det finns samlare som är 

beredda att betala en bra slant för en 

gammal klubbnål. 

Vid något tillfälle skulle det vara 

roligt att låta fler ta del av de foton jag 

inte använde i boken. Detta på grund av 

utrymme eller av kvalitetsskäl. 

Karl-Erik Nyström 

SESKARÖORIENTERINGEN 40 ÅR 

Den 12:e juni var det 40 år sedan Seskarö IF startade sin 

orienteringsverksamhet med en liten tävling. Jubileet kommer 

att uppmärksammas under året. Torsdagen den 12:e blir det en 

liten jippobetonad tävling på den gamla (äldsta) kartan med en 

del nostalgi inblandad. 

Efter fjolårets arbetsintensiva säsong har SIF inga större 

åtaganden denna sommar. Som vanligt körs 

träningsorienteringar nästan varje torsdag under sommaren. 

Före maj månads utgång har redan fem orienteringar 

genomförts. 

Under sommaren kommer Naturpasset att ligga ute som 

vanligt – 40 kontroller utspridda över hela ön. Det är ett bra 

sätt, omvittnat av flera, att lära känna ön. Några av 

kontrollerna har lite att berätta om öns historia. Sektionen 

hoppas på ett ökande intresse för denna motionsaktivitet på 

den finaste idrottsplatsen av alla- Seskarös natur. 

Föreningens aktiva har inlett sin säsong bland annat på 

Haparanda OK:s tävlingar i mitten av maj. Segrar för Nils 

Henriksson (två), Jan Lindelöf och Ingvar Isaksson. Lägg 

därtill 49-årige (snart 50) Lars Lundkvists tredjeplacering i 

seniorklassen. 

Deltagande i Jukolakavlen utanför Kuopio är planerat. 

Tävlingen, som äger rum den 14-15 juni, är världens största 

orienteringsstafett med över 10 000 deltagare. 

Sektionen hoppas att fler söker sig till våra aktiviteter. 

Stöd  

Seskarö Hembygdsförening! 

Bli medlem! 
Endast 100 kronor/år  
Medlemmar utanför 

Seskarö 150 kr (pga portokostnad)  

Pg 40 98 68-7 

Seskarö Vägförening 

 informerar 

Den halkiga vintern med lite snö har vi nu 

lagt bakom oss. Det har inte behövs plogas 

lika mycket som tidigare år men däremot 

har det gått åt mer sand. 

Nytt för i år var att vi sandade endast på 

den ena halvan av vägen, samma sida som 

postlådorna. Och vi hoppas att det har 

fungerat bra. 

Vad har vi nu framför oss? Vi kommer att 

fortsätta det påbörjade arbetet med att se 

över de vägar som är i stort behov av 

förbättringar, vägbesiktningar är gjorda. Vi 

arbetar också för att få en länk på 

hembygdsföreningens hemsida där vi kan 

lägga upp information regelbundet. 

Fakturan för Vägföreningsavgiften som 

avser 2014 kommer att gå ut i augusti 

månad. 

När det gäller vägavgiften så är den 

kopplad till fastigheten och alltså inte 

personlig. Vilket innebär att om man väljer 

att inte betala den fastlagda avgiften så 

kommer den att hänga kvar även vid en 

försäljning. 

Vid en försäljning är man som säljare 

skyldig att informera den nya ägaren om 

vägavgiften och även anmäla till 

Vägföreningens styrelse om vilka som blir 

de nya ägarna. 

 

Vi vill också uppmana er att 

- se över era träd och buskar intill 

vägarna så att de inte skymmer 

sikten vid utfarter och korsningar 

eller grenar som hänger ut för 

mycket över vägen. 

- inte fylla igen dikena, vägarnas 

hållbarhet bygger mycket på att 

vattnet från vägarna skall kunna 

rinna ner i diket 

- vi har mycket barn på ön, vilket är 

positivt, så respektera de utsatta 

hastighetsbegränsningarn. 

Ni är välkomna att kontakta oss om 

det är något ni är missnöjda med, 

om det är någon väg ni vill att vi 

skall titta på eller om ni har övriga 

frågor som rör Vägföreningen. 

Kontakt: Mats Lindelöf 070-

3553823 

Fakturafrågør: Ann-charlotre Bucht, 

070-2052005  

OBS! ny e-post adress a-

c.bucht@outlook.com 

Seskarö Vägföreningens styrelse 

Mats Lindelöf ordf., Tommy 

Österberg sekr., Ann-Charlotte 

Bucht kassör, Beng-Olov Innala 

ledamot, Tore Svedlund ledamot, 

Jörgen Fält suppleant. 

En av årets Naturpasskontroller. Foto: Karl-Erik Nyström 
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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 juni NR 02 / 14 

Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

Seskarö Blomsterfonds årsmöte 

Styrelsens sammansättning 2014 

Ordförande: Ari Niskala 

Kassör: Ann-Charlotte Bucht 

Sekreterare: Karin Innala 

Ledamot: Karla Isaksson 

Ledamot: Sinikka Vestman 

Suppleant: Kerstin Tulered 

Revisor: Maud Styrefors 

Ers: Elsa Johansson 

Ombud för Seskarö Blomsterfonds 

minnesadressen: 

Karin Innala tel. 0922 200 61 

Ann-Charlotte Bucht tel. 070 2052005 

Fonus Haparanda Kati Peltola 

Sinikka 

 Min sommar 
Bada badtunna åka båt 
tälta och äta glass 
sova i båt med Elmer och Einar 
Rolle steker plättar 
är med Ellinora och 
åker båt med henne. 
Moa åk 1 


