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I ur och skur
Det finns idrottare som inte räds vilket väder det är. Seskarö IF
anordnade årets första orienteringstävling, Vårdubbeln, den 14
maj. Det regnade och blåste. Men det bekymrade inte
deltagarna. De som sprang banorna hade idel leenden när de
kom i mål. Varken kartor eller stenar slängdes mot
tävlingsledningen. Banläggare var Lars Lundkvist.
Sprinten gick runt campingen och badet. Den hade två slingor.
De yngre sprang 1,2 km och de äldre 1,5 km. Lars hade lagt ut
35 kontroller. Medeldistansen gick i skogsterräng. Ungefär 120
stycken var förhandsanmälda till bägge tävlingarna.
Deltagarna representerade de flesta klubbarna i Norrbotten.
Även deltagare från norra Finland startade.

”Avgörande ögonblick” på Seskarö
Skådespelare Maja Runeberg, Karin Paulin, Mats Pontén och
Anders Öhrström från Norrbottens Teatern spelade upp
föreställningen Avgörande Ögonblick för en entusiastisk och
stor publik på Folkets hus. Samtliga platser fylldes snabbt med
folk från ön, byarna runt omkring och från Haparanda.
Det nya för i detta program var att man uppmanat allmänheten
att bidra med texter om avgörande ögonblick i livet och som
sedan sattes samman till en teater. Detta sätt att ”skriva teater”
har blivit en lyckad satsning. Berättelserna var starkt personliga
som blandade allvarliga händelser med fängslande och
uppsluppet roande dramatik.
En rolig kväll med fyra skådespelare och publiken sittande runt
scenen. Närkontakt med skåde-spelarna som gjorde
föreställningen till en riktig höjdare, med både sång och skön
dialektal tolkning. En ovanlig föreställning där man i många

Lena Turesson, OK Renen vann D21. Kristina Tholerud blev
trea i sin klass D16. Hon tävlar för Övertorneå IF. En annan
som bör nämnas är Gösta Klippmark som tävlade i H70 och
blev tvåa, även om han inte hade stort motstånd.
När deltagarna sprungit sprinten så satt de sig för att äta under
medhavda vindskydd. Möjlighet till värme fanns vid vår
idrottshall. Jag talade med en kvinnlig deltagare. Hon hade
genat över en myr, som var ganska blöt. Hon var blöt upp till
knäna. Glad ändå
Ingegärd Wennberg

Norrbottens Teater

berättelser kände igen sig. En lyckad satsning av Norrbottens
Teater.

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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SIF, årsmöte
Den 18 mars avhöll Seskarö IF sitt 47:e årsmöte.
20-talet medlemmar deltog vid mötet som leddes
av Tore Svedlund. Av årsberättelsen framgick att
föreningen har en bred verksamhet i huvudsak
inriktad mot olika former av motion utan inslag
av tävling. Under året hade SIF deltagit med ett
lag i fotbollens seriespel. Orienterarna hade varit
verksamma både sommar och vinter och nått
framgångar; mästerskapstecken hade erövrats av
Nils Henriksson, Jan Lindelöf och Lars
Lundkvist.
Information gavs om hur arbetet med
hallombyggnaden ska ske.
Tore Svedlund omvaldes som ordförande och
styrelsen fick följande sammansättning: Tore
Svedlund, Fia Alamäki, Thomas Högström,
Karoliina Korpioja, Magnus Kauma, Ingvar
Sandström och Charlotta Engman. Ersättare
Juhani Tulered och Valter Innala. Revisorerna
Erland Wallgren och Bengt-Göran Semberg
omvaldes.
De
olika
sektionerna
fick
följande
sammansättning med de förstnämnda som
sammankallande. Fotboll: Sten-Inge Videhult,
Ingvar Sandström, Erland Wallgren, Li Franzén,
Oskar Innala. Skidor: Kjell Henriksson, Tore
Svedlund, Ingemar Sandström, Lars Lundkvist,
Per-Erik Isaksson och Ingvar Isaksson.
Orientering: Ingemar Sandström, Karl-Erik
Nyström, Jan Lindelöf, Tore Svedlund, Lars
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Två av Seskarö IF:s styrelserepresentanter med mångårigt engagemang i
SIF. Karoliina Korpioja och Tore Svedlund.
Foto: Karl-Erik Nyström
Lundkvist, Jan Lindström, Kjell Henriksson, Ingvar Isaksson och Esbjörn
Nyström. Motion: Magnus Lundbäck, Maud Videhult, Elisabeth Harr och
Soile Niska. Boule: Rut Österberg, Anders Lundbäck, Aino Söderholm,
Tuula Brushane och Sixten Johansson. Barn och ungdom: Karoliina
Korpioja, Fia Hautalampi, Bo Andersson.
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Seskarö Skärgårdsfestival växer med en dag
Programmet är i stort sett klart för årets skärgårdsfestival. Vi
tycker att dagarna ska innehålla många spännande
arrangemang för alla åldrar.
Vi vill att Seskarö Skärgårdsfestival utvecklas till en
mötesplats, där många kommer till Seskarö för att inspireras
och känna glädje att vara här.
Årets Skärgårdsfestival utökas med ytterligare en dag. Vi
börjar alltså redan på torsdag kväll med en konsert i vackra
Saarisviken.
Vi kommer också att ha aktiviteter i Församlingshemmet med
filmvisning, bildutställning och föreläsningar.
Programinnehåll 16 -19 juli
Torsdag den 16 juli inleds festivalen med en konsert på
Saarisvikens strand med
Carina Stenberg som ackompanjeras av Gustav Niemi.
Arrangemanget startar kl 18.00 Besökande får möjlighet att
sjunga allsång.
Med starta kl 14 öppnar vi på Församlingsgården utställningar
från gamla Seskarö och lyssnar på en föreläsning med
rubriken Så växte Seskarö upp ur havet. Man får också
möjlighet att minnas tillbaka till 80-talets teaterspel Nöd
Bryter Lag.
Fredag den 17 juli fortsätter festivalen med Musik-PUB med
de två banden Rohki Band och Catchers som byter av
varandra.

Förutom att lyssna på fin musik äter gäster god mat och intar
drycker i trevlig atmosfär.
Lördag den 18 juli händer mycket från morgon till sena
natten. Marknad och försäljning av hantverk ordnas.
Aktiviteter för barn och unga såsom ansiktsmålning, lära sig
snida i trä och ridning mm. Polisen, ambulanspersonal,
räddningskåren och sökhundar visar hur de arbetar Blir man
hungrig finns fika med nygräddade våfflor, grillat och annat
gott.
Även i år kan man äta en Skärgårdsbuffé. Ett bra tillfälle för
familje- och släktträffar
Lördagen avslutas med en häftig danskväll med två olika
orkestrar.
Seskarö konst och hantverksförenings konstvernissage invigs
av kommunalrådet Peter Waara kl 1200. Konstutställningen
håller sedan öppet mellan 1200-1600 från 18 juli och två
veckor framåt.
Söndag den 19 juli håller biskop Hans Stiglund en
friluftsgudstjänst med mycket musik och sång. Med
efterföljande ”kyrkkaffe” i det fria. .
Efter friluftsgudstjänsten kan man gå till Församlingsgården
och se på bilder från gamla Seskarö, lyssna på intressant
föreläsning och kanske minnas tillbaka till 80-talets teaterspel
Nöd Bryter Lag.
Detaljerade program kommer att finnas på nätet, annonser och
anslagstavlor på Seskarö
Välkommen!

Seskarö Hembygdsförening har

lägenheter för korttidshyra
Tillsammans med Haparanda kommun kommer vi
att i sommar erbjuda personer att för någon dag
eller vecka hyra lägenheter i centrala Seskarö.
Detta är ett komplement till de stugor som hyrs ut
på Tromsö Camping.
Seskaröborna har skänkt möbler, så att
lägenheterna är fullt utrustade. Det är bara att
kvittera ut nycklar och flytta in för några dagar.
Helst vill vi att man har med lakan och handukar
men de kan vi också hyra ut. Självhushållning
gäller, på samma villkor som när ni hyr in på t ex
ett vandrarhem.
Välkommen att höra av Er till oss på telefon, så
berättar vi mer.
Maud 072-215 67 24 eller Sten-Inge 070-595 73
70
Läs om projektet: Gör om Seskarö på
www.seskarobensin-service.se
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En hälsning från

Seskarö skola
Ännu ett läsår är nu till ända för våra
fina elever här på Seskarö skola. Ett
läsår med utmaningar av många olika
slag. Ett läsår som fått oss att odla vår
vetgirighet och växa i längd men också i
vårt inre.
Känslan när vi tillsammans tågar mot
kyrkan på avslutnings-dagen, med fanan
längst fram, bärandes av elever i
årskurs 6, är nog lika härlig för alla.
Vetskapen om att så här har många
tågat före oss, ger en fin samhörighetskänsla.
Vår skola har varit aktiv på många
sätt detta läsår, bla har vi varit på flera
sånguppdrag med våra skön-sjungande
elever. Vi har sjungit jul-sånger i
Haparanda kyrka på Lucia-soaren, lussat
på en skola i Torneå och sjungit
vänskapssånger på Folkets Hus under
kulturveckan. Vi har dessutom några
elever som dansat och agerat på en stor
teater- och dansföreställning om
Harry Potter på Folkets Hus i
Haparanda. Vi har även sjungit för PRO
på deras morsdagsfirande. På
nationaldagen sjunger Seskarö skolas
elever sånger skrivna av Mats Paulsson
på Rajallas scen. Det är föreningen Barn
så in i Norden som anlitat oss.
5-6:ans elever har varit på klassresa
till Öland. Det var både en spännande
och händelserik resa. De besökte bl.a
Borg-holmsslott och Solliden. En
shoppingdag i vår huvudstad hann de
också med.
Ett till projekt som skolans elever har
arbetat med kan ni se när ni vandrar
omkring här i byn i sommar. På några
ställen kommer ni att få syn på små
sjöbodsliknande skyltar. Där kan ni läsa
och via QR- koder se små filmer om den
plats där skylten står. I sommar
kommer det tex. att vid skolan gå att
läsa om vår fina skola och via QR koden
få en liten rund-vandring inne i skolan.
Men nu är det dags för skolan att
stänga igen porten ett tag. Efter att ha
arbetat hårt en hel vinter får vi nu alla,
likt kalvar på grönbete, springa ut till
välbehövlig ledighet.
Till sist vill vi önska er alla en lång och
härlig sommar och passa på att tacka er
föräldrar för
lånet av era fantastiska barn. Vi ser
fram emot ett härligt möte med gamla
och nya elever då
skolan startar igen i augusti.

Hälsningar från oss alla på Seskarö
skola
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Seskarö Blomsterfond
årsmöte den 14 april
Styrelsens sammansättning 2015
Ordförande: Ari Niskala
Kassör: Ann-Charlotte Bucht
Sekreterare: Karin Innala
Ledamot: Karla Isaksson
Ledamot: Sinikka Vestman
Suppleant: Kerstin Tulered
Revisor: Maud Styrefors
Elsa Johansson
Ombud för Seskarö Blomsterfonds
minnesadressen:

Bild från årsmötet

Karin Innala tel. 0922 200 61
Ann-Charlotte Bucht tel. 070 2052005
Fonus Haparanda Kati Peltola
Sinikka

Ö-Pärlan
Öppettider

Från midsommar
Öppet alla dagar: 10.30 – 20.00
MIDSOMMARBUFFÉ

Fester i sommar:

Upplev lokala läckerheter som alla är omsorgsfullt
tillagade för din njutning.

Taccobuffé

På Seskarö Wärdshus finns plats för 100 gäster i en
avslappnande och genuin miljö.

12 juni 16.00 – 21.00

Musik PUB
3 juli 17.00 – 24.00
(fest i tält med levande musik)

Musik PUB
Skärgårdsfestival
17 juli 17.00 – 01.00
(fest i tält med levande musik)

Musik PUB
31 Juli 17.00 - 24.00
(fest i tält med levande musik)

Vid samtliga arrangemang
serveras olika bufféer

Midsommarbuffén serveras fredag och lördag
(19-20/6), kl.13.00 - 18.00

SOMMAREN 2015
Under perioden 29/6 - 9/8 håller vi öppet dagligen.
Måndag - fredag kl.16.00 - 21.00
Lördag - söndag kl. 13.00 - 21.00

SKÄRGÅRDSBUFFÉ
Serveras lördagar och söndagar under perioden 29/6 - 9/8
kl. 13.00 - 18.00.
För förfrågningar och bokning tel 0922-202 44
Varmt välkomna till Seskarö Wärdshus,
Lisbeth Borg
Vänliga hälsningar
Lisbeth Borg
Seskarö Wärdshus
Industrivägen 1
953 94 Seskarö
Tel: 0922-202 44
info@seskarowardshus.se
www.seskarowardshus.se

5

Seskaröbladet juni NR 02 / 15

Detta händer i sommar
under juni – juli
Sedan första träffen I januari har nya
möten hållits. Vår ambition har varit att
arbeta med utvecklingsfrågor som vi
snabbt ska kunna lösa men också se på
frågor som är mer långsiktiga. Hit hör
frågor om hur vi ska skapa bättre
kommunikationer på ön. Det gäller
både bussturer och data och IT . Ska vi
intressera företag att flytta till vackra
Seskarö så måste vi kunna erbjuda bra
IT-nät.
Då det gäller frågan om mer snabba
lösningar så konstaterar vi att vi
behövde rensa upp i våra diken.
Seskarö håller på at växa igen.
När ni promenerar eller åker på Seskarö
ser ni det fantastiska arbete som gjorts.
Nu kan vi se att Seskarö är en ö. Det är
ett gäng pensionärer som jobbat hårt i
tre veckor och fortsättning följer.
Vädret har inte varit snällt mot dem.
Varannan dag regn.
Ett fantastiskt tack till alla som varit
med i arbetet. Information om Seskarö
behöver ses över, det vi vill visa för
besökande turister måste vi lyfta fram.
Därför arbetar vi med att tillsammans
med Haparanda Kommun ta fram en

informationsbroschyr om Seskarö. Den
ska vara klar till kommande
turistsäsong.
Till sommaren får vi veta om hur EU:s
landsbygdsprogram kommer att bli
fram till år 2020. De vi fått
information om är att det ska finnas
stora
bidrag
för
utvecklingsinvesteringar på t ex
Seskarö.
Vi får kanske möjligheter till stöd för
de satsningar som vi tillsammans
diskutera. Vi hr en lång lista. Om allt
blir som vi tänkt oss kommer vi att
ansöka om pengar för att förverkliga
de idéer som lyfts fram i programmet
GÖR OM SESKARÖ. Ni kommer väl
med i denna utvecklingsprocess. Det är
allas vår framtid vi pratar om.
Under sommaren kommer det att göras
en upprustning kring minnessten. För
att synliggöra minnesstenen kommer
Haparanda kommun genom Granviks
Grönt att röja stensätta och plantera.
En plats att visa och synliggöra hur det
var för nästan hundra år sen och då
militär sköt på arbetare som svalt.Läs
om projektet: Gör om Seskarö på
www.seskarobensin-service.se

SEITTENKAARI
Diskussion har uppstått om stavningen av Seskarö på
finska. Detta föranlett av att skylten som välkomnar
besökare till ön har stavningen Seittenkaari. Detta är
den vanligaste varianten även om Seittenkari , alltså
med kort a förekommer genom åren och
århundrandena. Uttalet bland finsktalande seskaröbor
som bott och levat på ön har dock alltid varit
–kaari åtminstone efter vad undertecknad noterat.
En gigant inom den finsk-ugriska språkvetenskapen
professor Björn Collinder gjorde uppteckningar av
ortnamn i vårt område, och han noterade 1935
Seittenkaari. Hans företrädare som professor i
Uppsala, likaså en gigant inom området och lärare för
Collinder, var K.B Wiklund. På 20-talet skrev denne
att han inte kunde förklara uttalet med långt a. Man
har också diskuterat att efterleden –kaari inte alls
skulle ha med kari att göra utan med finska ordet
kaari, båge.
En auktoritet inom området, professor emeritus
Erling Wande och sommarboende på ön, har mig
veterligt inte protesterat mot stavningen.
Karl-Erik Nyström
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2015-06-19 kl 14.00
Midsommarfirande Folkets Hus
2015-06-19 kl 19.00
Midsommarfest på
Seskarö havsbad, Tromsö
2015-07-03 kl 19.00
Musik – PUB, Ö-pärlan
2015-07-16 kl 18.00
Seskarö Skärgårdsfestival:
Konsert i Saarisviken
2015-07-17 kl 18.00
Seskarö Skärgårdsfestival:
Musik – PUB, Ö-pärlan
2015-07-18 kl 12.00
Seskarö Skärgårdsfestival:
Familjefest, Folkets Hus
2015-07-19 kl 11.00
Seskarö Skärgårdsfestival:
Friluftsgudstjänst, Folkets Hus
2015-07-19 — 25
12:00 –16.00
Dagligen Konstutställning
2015-07-25 kl 19.00
Seskarö Kyrka: Konsert med Neo
2015-07-31 kl 19.00
Musik – PUB , Ö-pärlan:
Bellman med Gränslösa spelmän

Vid sommarens grind
Seskaröborna fick lyssna på vacker musik och sång.
Haparanda
kyrkokör
som
framförde
flera
sånger.
Sopranen Ann-Sofie Ailovuo framförde bl.a tre sånger av Jean
Sibelius eftersom det är hans jubileumsår i år.
Körledare Gustav Niemi ackompanjerade på piano och han
spelade mäktiga musikstycken av Johan Sebastian Bach på orgeln.
Komminister Emelie Brudal deltog i kören och höll andakt.
Arrangemanget
ordnades
tillsammans
med
Seskarö
hembygdsförening och Pro Seskarö. Innan konserten bjöds det på
laxsoppa i Folkets Hus.
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På Seskarö byggde Refanut 1
Efter världskriget tog grosshandlaren William Olsson
initiativet till att frakta trävaror sjöledes utan fartyg,
genom att foga ihop varorna till stora massiva
fartygsliknande flottar, sammanhållna med grova rep.
Den första virkesflotten, "Refanut I", konstruerades av
ingenjör 0. Bergman på Seskarö och byggdes här på ön.
Dess dimensioner var längd 111,4 m., bredd 15,5 m. och
djupgående 7,2m. Virkesmängden uppgick till 9,760 kbm.
Principen för konstruktionen var, att all rörelse inom
virkesmassan omöjliggjordes genom de sågade, skrovliga
träytornas friktion mot varandra, så att hela massan kunde
anses som ett sammanhängande stycke.
Refanut I bogserades i okt. 1918 från Seskarö till
Köpenhamn med en medelfart af 3V2 knop. Under färden
rådde delvis hårt väder med hög sjö. Rent tekniskt torde
frågan om transport att trävaror genom flottningsfartyg på
sådana smärre hav som Östersjön vara löst. Huruvida
metoden under vanliga förhållanden är ekonomiskt
fördelaktig, beror i första hand på tonnagetillgång . Man
fick beakta, att en del av virket i ett flottningsfartyg
förlorar i värde då det genomdränkes av havsvatten.

Refanut 1

Flottningsfartyg byggas enklast under vintern på isen.
- Namnet "Refanut" har tagits från ett sagoskepp, om vilket
en sägen berättar, att det var så ofantligt stort, att unga
sjömän som klättrade upp i masterna, inte hann ned på
däck, förrän de var gamla gubbar och att stora lantgårdar
fanns i mastkorgarna

Maj avtackades
Vid senaste årsmötet för hembygdsföreningen hade
Maj Söderholm avböjt omval. Hon har under ca 17 år
ägnat en hel del av fritiden till Hembygdsföreningen.
Inte bara som ledamot. Hon har varit ordförande under
några år. Det är Maj som sett till att vi fått teater till ön.
Maj har lovat ställa upp som ”våffelchef” under våra
aktiviteter. Jag hoppas att det inte bara är vid sådana
tillfällen hon hjälper till. Hon har varit en resurs och lär
vara det framöver även om hon inte är med i styrelsen.

Stöd

Seskarö Hembygdsförening!

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

Pg 40 98 68-7

Folkdansen på
Seskarö tar sommarlov
Under vintern har ett gäng motionärer dansat gammeldans
under ledning av Ulf och Karin Nordström. Vad tur vi har
haft när de flyttade hit och lärt oss de första stegen i polka,
schottis, hambo m fl. Det är fantastiskt roligt. Man blir
svettig och känner sig nyttig. Vi är ett gäng på 14 personer
som träffats varje söndag kväll.
Vi kör igång igen i höst. jag lovar att vi kommer att vara
lika mycket nybörjare som alla Ni andra som tillhösten
kommer med i gammeldansens virvlar. FÖR NI HÄNGER
VÄL MED!!
Sten-Inge Videhult
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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!

Till Seskaröbladet
Dags att alla fiskar!
I flera år har jag funderat över varför så få barn och
ungdomar metar. Jag bestämde mig därför att bygga
en abborrmetarflotte. När isen försvann var det dags
för sjösättning.
Med hjälp av Staffan Niska bars flotten ner till sjön.
Roger Välimäki skänkte två kättingar och en
ankarsten, båtklubben skänkte två ankartyngder och
Sixten Johansson skänkte ett ankare. Efter
utankringen,som skedde i lä av Granvik, kapade jag
upp två små granar, som jag fått av Bengt Olov
Innala, och sänkte dem till botten.
Lördag den 16 Maj var det dags för premärfiske och
klockan 16.17 högg den första abborren, en grov
file´abborre. Strax därefter drog Bettan upp en något
mindre, men dock en matabborre. Nu var flotten
invigd.
Andra besöket på abborrmetarflotten blev när
William, Aron och Tomas i rykande storm ville fiska
med Roland. William fick en gädda på 1 ½ kg. Aron
fick en liten abborre men på grund av det dåliga
vädret blev fisketuren kort. Dyblöta återvände vi till
stranden.
Bryggan är till för alla. Vi önskar er en god fiskelycka
och att ni har flytväst på er när ni fiskar.
Ö-pärlan säljer mask.
Hälsningar Roland och Elisabet

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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Sommar
Sommaren kommer snart, värmen kommer med fart.
Vintern är över, snön är borta,
våren är snart slut och vi kan gå ut.
Barnen spelar fotboll, gräset är grönt, varmt och skönt.
Snart är sommarlovet här, vi plockar bär.
Inge mera skola, nu kan alla sola.
Leka, fiska, sola och bada det kan man göra i sommarens dagar!
Plocka blommor och spela spel kan man göra när nått har gått fel.
NU vill vi gå ut.
Hälsningar från Linn, Julia, Casper

