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20 års
jubileum!
Det är 20 år sedan
Seskarö Hembygdsförening startades av
Hans Fält, längst till
vänster på bilden här
bredvid. Läs mer om
de ordföranden som
innehaft posten sedan
1996 och vad
hembygdsföreningen
åstadkommit genom
åren på sidan 4.
Fyra stycken ordföranden: Hans Fält, Maud Videhult, Maj Söderholm samt Ann-Charlotte Bucht

Seskarö på internet: www.seskaro.net

Seskaröbladet juni NR 02 / 16

Varför fiber på Seskarö
Fiber är här för att stanna. Att ringa,
använda internet och titta på TV via
en fiberanslutning är ett driftsäkert
sätt att kommunicera med omvärlden.
Genom en fiberanslutning gör du en
smart investering för framtiden.
Dagens kopparnät för telefoni och
internet är sårbart, långsamt och
omodernt. Hastigheten har nått sitt
maximum och avtar märkbart med
ökat avstånd från telestationen. Det
moderna fibernätet är snabbare.
Kopparnäten håller på att monteras
ned
Den som bor nära en mobilmast
kan tycka att ett mobilt bredband är

det optimala. Överföringshastigheten
avtar dock ju större avståndet från
masten är.
Om du ansluter dig till fibernätet
ökar du värdet på din fastighet
samtidigt som den blir mer attraktiv
och lättare att sälja.
Fibernäten främjar utvecklingen av
Sveriges landsbygd. Företag kan
etableras
och
vidareutvecklas,
Distansarbete kan öka och resorna
minska. Därmed är fibernätet en
investering i både förbättrad miljö
och en levande landsbygd.
En fiberansluten fastighet har
tillgång till ett så kallat ”öppet nät”.
Många kan sänka sina kostnader för
telefoni, TV och bredband -

avsevärt. En fiberansluten TV får
bättre bild och högre upplösning än
via marknätet. Fibernätet kommer att
klara av framtidens TV-apparater
som redan nu säljs i handeln.
Idag använder vi fibernät främst till
telefoni, internet och TV. En del
ansluter även sina inbrottslarm,
övervakningskameror och värmepumpar och styr dessa från sina
smarta telefoner. Framöver kommer
fler tjänster att erbjudas via
fibernäten, t ex trygghetslarm och
övervakning/rapportering av hälsa.

tolkas i dag? Kan Nöd bryter lag ha
något att säga i vårt individcentrerade
samhälle? Och hur i så fall?
När jag tidigare i våras besökte
skolan på Seskarö fick jag se en film
som eleverna gjort tillsammans med
sina lärare. På tio minuter berättar de
historien från 1917. Ett litet mästerverk
som enkelt men slagkraftigt visade vad
det hela handlade om: När människor
går samman för att rakt på sak och
ärligt ta itu med problem, då finns
ingen makt som kan stoppa dem. Man
kan le åt elevernas ålderdomliga kläder
i filmen, åt deras ansträngningar att
verkligen spela teater, men allvaret
bakom är äkta. Jag har svårt att tro att
någon eleverna som deltog kan passera
minnesstenen utan att tänka på och
förstå innebörden i händelserna 1917.
Och förhoppningsvis stannar lärdomen
kvar i deras fortsatta liv: Vi kan, om vi
vill, och håller ihop.
Med den kunskapen i bagaget
kommer säkert flera som i framtiden
väljer att stanna kvar och bosätta sig på
Seskarö bli aktiva i sin närmiljö, värna

det ni har och bygga vidare på de fina
förutsättningar som finns på Seskarö.
När jag fick frågan att vara med och
skapa en kulturupplevelse på Seskarö
2017 var det med mycket blandade
känslor jag antog erbjudandet. Hur ska
succén från 1981-82 kunna upprepas?
När jag efter lite tvekan svarade ja hade
tankarna mognat: Här ska inte något
upprepas! Nu gäller det att bygga
vidare. Ta vara på kreativiteten hos
Seskaröborna. Utgå från de föreningar
och aktiviteter som gör att ön
fortfarande lever och skapa nya
minnespunkter.
Jag besökte Skärgårdsfestivalen förra
året och inspirerades.
Med hjälp av min medförfattare
Carsten Palmaer, Tornedalsteatern,
Norrbottens Teatern och många
entusiaster ska vi försöka skapa något
fint på Seskarö 2017.

Sten-Inge Videhult

Snart blir det sjösättning…
Båtprojektet har fortsatt under våren.
Båtbyggarna har träffats en vecka i
januari och en vecka i april och arbetat
intensivt. Den 18 juni träffas de nästa
gång. Det som är kvar att göra är
masten, seglet, bord, åror och andra
smådetaljer. Planerad sjösättning och
dop är till Skärgårdsfestivalen.
Ta gärna en sväng förbi Brännares
garage på Fridhemsvägen när båtbyggarna träffas nästa gång
Det finns stödbevis att köpa för
båtprojektet, á 250 kr. Tillhandahålls
av båtbyggarna. Vacker att rama in.
Foton Jörgen Fält

2017 – Hundra år har gått

sedan Hungerkravallerna på
Seskarö.
Att använda historien för att förstå
dagen är en ofta använd mening. Ibland
har den mer betydelse än annars. Vi är
många tusen norrbottningar, och
tillresta, som i början av 1980-talet fick
en lysande historielektion på Seskarö.
Med teaterns språk och uttryck lärde vi
oss vad som hände för 99 år sedan. Det
som brukat kallas hungerkravallerna
men som jag tycker borde kallas
militärkravallerna
gestaltades
i
Tromsöviken. Nöd bryter lag kan aldrig
och ska aldrig upprepas, men minnas.
Ett utomordentligt svar på frågan; kan
kulturen ha någon betydelse utöver att
roa för stunden?
Själv minns jag rysningarna genom
kroppen
när
militären
angrep
obeväpnade Seskaröbor. Hur beridna
soldater stormade fram. Men också hur
överheten aldrig förstod vad folkligt
motstånd och solidaritet kan skapa.
Vad fanns att lära? Hur ska historien
2
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En bild säger mer än tusen ord
Ovanstående rubrik är ett slitet uttryck som ofta användes. Men ibland behövs ord för att berätta om det bilden inte ger
upplysning om. Hur många har inte muttrat och surat, då personerna på gamla fotografier är anonyma även för sentida
ägare?
När undertecknad skrev boken om Seskaröidrotten hade jag inte tillgång till denna talande bild från Seskarö AIF:s 20årsjubileum.
Här finns 20 personer samlade som gjort stora insatser för idrotten på ön.
Dessa är stående från vänster: Bengt Kerttu, Sven Nilsson, Georg Lindström, Åke Westin, Sixten Lundmark, Herbert
Svedlund, Sixten Nilsson, Erik Mäki, Ossian Ridstedt, Johan Rönnqvist, Yrjö Videhult, Bertil Laaksonen och Toivo Dahl.
Och knästående: Assar Gard, Olof Innala, Albert Wikström, Helge Paldanius, Karl Verner Blom, Sigurd Kerttu och
Holger Laaksonen.
Fotot är troligen taget av Birger Blom.

Ansökan om bygglov
för uppförande av en dusch vid
Leppäniemi-kajen har lämnats in
I samverkan med fritidsförvaltningen har
vi byggt en duschanläggning med
placering vid Leppäniemikajen. Duschen
ska placeras invid befintlig toalett. Se
bifogad bild.
Innan vi kan placera ut duschen, har
Seskarö Hembygdsförening ansökt om
byggnadslov. Alla underlag är inskickade
och förhoppningsvis kommer byggnadslov
att beviljas. Då kan vi lyfta ut duschen på
önskad plats och därmed har vi tagit ett
steg, även om det är kort, för en utvecklad
besöksnäring på Seskarö.
Sten-Inge Videhult
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Seskarö Hembygdsförening
firade 20 år jubileum
Under våren firade Seskarö Hembygdsförening 20 års
jubileum. Samtliga fyra ordförande som lotsat
hembygdsföreningen under dessa år medverkade
genom att berätta om vad som hänt under deras tid som
ordförande.
Hans Fält, han som initialt var med och grundade
Seskarö hembygdsförening, berättade att Seskarö hade
ingen lokal mottagare på 90-talet, för att söka statliga
medel och Eu medel för lokal utveckling. Den 10 april
1996 samlades några intresserade på Värdshuset. De
beslutade
sig
för
att
grunda
Seskarö
Hembygdsförening. Från början höll man till på
Fridhem. Första sommaren på Fridhem ordnades det en
fotoutställning med historiska bilder från Seskarö.
Fotoutställningen hade ca 2000 besökare.
Maj Söderholm tog över som ordförande år 2002.
Under hennes tid var det flera olika grupper igång,
bagarstuge-, konst och kultur, teater och ungdomsgrupp
mm.
Man flyttade till Folkets Hus och investerade i ett
nytt värmesystem samt en ljud- och ljusanläggning. Det
anordnades poesi- och författaraftnar och midsommarfesten tillsammans med andra föreningar
Våren 2005 tog Ann-Charlotte Bucht över som
ordförande. Under hennes tid anordnades det
pubkvällar och Dramix hade föreställningar.
Byapengen betalades ut och skolan tillsammans med
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konstföreningen ordnade så att tavlorna kom upp i stora
salen.
Nuvarande ordförande, Maud Videhult, har sett till
att färdigställa boken. Ann-Charlotte Bucht hade fått
upp pärmarna med allt material från Skåne, som Janine
Bergman samlat in.
Naturstigen, ett uppskattat utflyktsmål av ö-bor och
turister har också kommit till under hennes tid som
ordförande. Information finns på stolpar, OR-kod och
häften.
Nu planeras för en teater till nästa sommar, 2017,
med anledning av att det är 100 år sedan
hungerkravallerna på Seskarö.
Målet för hembygdsföreningen är att ordna två barn
och två vuxen teater föreställningar per år. Teaterpub
har ordnats och blev mycket uppskattat.
Varje ordförande presenterades och tilldelades ett pris,
av två ”glada” tanter som dessutom kåserade över hur
verksamheten har utvecklats. Kreativa musiktexter och
inte minst härliga dansnummer utförda av tanterna
lockade till mycket skratt från en talrik publik som
bjöds på kaffe med tårta dagen till ära. Även Kerstin
Johannessen uppmärksammades med en guldpenna av
tanterna. Hon har varit sekreterare de senaste 20 åren.
Maud Videhult
Ingegärd Wennberg
Seskarö Hembygdsförening kommer med all säkerhet
att under de kommande 20 åren fortsätta att vara det
kitts som håller samman Seskarö och arrangera många
föreställningar av olika slag.

Seskaröbladet juni NR 02 / 16

Program för att
stimulera utvecklingen på Seskarö
Arbetet med projektet Göra om Seskarö, har tagits upp flera
gånger under de senaste åren. Ett arbete som Seskaröborna i
samverkan med Kulturförvaltningen (Jytte Rydiger) i
Haparanda drivit och driver.
Som tidigare skrivits har några områden lyfts upp och
prioriterats i ett fortsatt arbete. Grupper har bildats. Just nu är vi
i färd med att söka projektmedel för att komma vidare i
utvecklingsarbetet.
Under de närmaste tre åren ska följande kvantitativa mål
uppfyllas

Folket Hus har renoverats och utökat sin
verksamhet med fler besöksaktiviteter. Här är
konstföreningen, teaterföreningen och
arrangemangsföreningen viktiga aktörer att
mobilisera kulturell utveckling.

Ett fibernät som når minst 90 % av befolkningen
är utbyggt.

Tre nya näringsetableringar inom turism, boende
och servering har skapats.

På Seskarö finns ett utbyggt äldreboende med
10 platser.

Marknadsföringsmaterial riktat mot besökare,
tillika näringsidkare har tagits fram. En bättre
turisminformation har etablerats.

En slyfri skärgård har skapts

Nya anläggningar för båtturister har skapts, kajer
renoverats. Hit hör bl. a besöksdusch vid
Leppäniemikajen

Tre skärgårdsfestivaler har genomförts

Ö-Pärlan har lägenheter för
korttidshyra i sommar
Tillsammans med Haparanda kommun hyr vi även i år ut
två lägenheter i centrala Seskarö.
Vill Du besöka Seskarö och bo här några dagar eller
veckor så finns den möjligheten. Detta som ett komplement
till de stugor som finns att hyra ut på Tromsö Camping.
Seskaröborna har skänkt möbler, så de två 3 rums
lägenheterna är fullt utrustade. Det är bara att kvittera ut
nycklar och flytta in för några dagar.
Helst vill vi att Du har med lakan och handukar men de kan
vi också hyra ut. Självhushållning gäller på samma villkor
som ni hyr in på t ex ett vandrarhem.
Under juli är lägenheterna uthyrda. I augusti finns ännu
dagar lediga för uthyrning.
Välkommen att höra av Er till oss på telefon så berättar
vi mer. Ring Sten-Inge 070-595 73 70

För att finna möjligheter att göra önskade investeringar, inbjöds
Länsstyrelsen och Leaderprogrammet Spira Mare, att informera
oss om möjligheterna att få fram investeringsstöd till önskade/
planerade satsningar på Seskarö.
Ett 50-tal Seskaröbor deltog på mötet och informerades om att
det från hösten finns stora möjligheter till investeringsstöd för
bl. a projekt som vi planerar att genomföra.
Arbetet med att söka ekonomisk stöd har påbörjats och
ansökningar beräknas bli inlämnade efter sommarens semester.

Sten-Inge Videhult

Informationsträff - fiber till
alla på Seskarö
Fiber är här för att stanna. Att ringa, använda internet och
titta på TV via fiberanslutning är driftsäkert att kommunicera.
Genom fiberanslutning i din fastighet gör en smart investering
för framtiden.

Måndag den 27 juni kl 18.30 på Folkets Hus
Tony Åkerström från Zitius AB besöker oss
och berätta hur vi kan få ett utbyggt fibernät på
Seskarö samt kostnaderna. Han kommer att
berätta hur vi kommer igång.
Alla fastighets- och stugägare är välkomna.

Seskarö Hembygdsförening

5

Seskaröbladet juni NR 02 / 16

Allt fler söker sig till Seskarö
och vill veta mer om oss.
Under våren söker sig fler till Seskarö, för att få
veta om Seskarö och dess historia.
Boken Seskarö – sågar, strid & splitvedsjäntor,
har naturligtvis spelat in för att skapa ett ökat
intresse om Seskarö. En bok som sättet man tagit
fram grundmaterialet är så starkt förankrat bland
oss Seskaröbor.
Under våren besökte bl a Domkyrkans vänner, med
en fullastad buss Seskarö, för att få höra mer om
Seskarö och köpa boken.
Intresset var så stort att man gärna såg aktiviteter
i Luleå där diskussionen om ett samhälles
historiska betydelse skulle belysas.
Maud Videhult

Välkommen till
Seskaröhavsbad och Camping.
Camping när det är som bäst
Midsommarafton Musikkväll med Mr Laine och Mr
Kämä.
Rock - Country - Pop.
Musikkvällar kommer att arrangeras under sommaren
samt Eldfesten
under augusti datum bestäms senare.
Transport till musikkvällarna ordnas från Seskarö by
för dig som inte har
möjlighet att ta dig ut till Havsbadet.
Ring 070 2084877 Tommy för information.

Ö-Pärlan Öppettider i sommar
Från midsommar
Öppet alla dagar: 10.00-20.00

Fester i sommar:
Tacobuffé 10 juni 16.00 – 21.00
Musik PUB 8 juli 17.00 – 24.00 (fest i tält med
levande musik)
Musik PUB
Skärgårdsfetival 22 juli 17.00 – 01.00 (fest i tält
med levande musik)
Musik PUB 29 Juli 17.00 - 24.00 (fest i tält med
levande musik)

Stugor - Husvagnsplatser - Minigolf - Grill - Bastu Badtunna - Kajaker.
VÄLKOMMEN
Med Vänliga Hälsningar/ With Best Regards
Tommy Westring
AB Seskarö Havsbad
HEMSIDA/WEBSITE:
www.seskarohavsbad.se
BOKNING/BOOKING: bokning@seskarohavsbad.se
INFO/OTHER QUESTIONS:
info@seskarohavsbad.se
Telefon/Telephone:
+46 (0)922 20150
+46 (0)70 20 84 877
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I samtliga arrangemang serveras bufféer

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 Skärgårdsfestival
21 – 24 juli 2016

Årets
skärgårdsfestival
blir
en
stor
generalrepetition inför 100 års minne av
Hungerkravallerna på Seskarö 1917. Vi ska
med vördnad minnas de tragiska händelserna
för snart 100 år sedan. I detta nummer har
Tomas Bresky skrivit ner en del tankar han har
för att minneshålla händelser för 100 år sedan.
Årets programarbete för skärgårdsfestivalen är
klart. Ett program som finns presenterat i detta
nummer. Vi tycker att dagarna innehålla många
spännande arrangemang. Speciellt för i år har
vi organiserat många nya roliga aktiviteter för
barnen.
Under vintern har ett tiotal Ö-bor byggt en 6
m lång slup. Båtbygget har tidigare beskrivits
både i radio och i tidningar. Även i Seskarö
Bladet. Nu är det dags att högtidligen sjösätta
båten med sedvanligt dop. Det ska vi göra på
festivalen.
Vår ambition är att Seskarö Skärgårdsfestival
fortsätter att utvecklas till en mötesplats för
inspiration och kreativitet tänkande. Seskarö
konst och Hantverksförening visar olika
konstarter att prova på. Båtbyggeriets olika
delar kommer att visas mm.
Skärgårdsfestival börjar redan på torsdag
kväll den 21 juli med en konsert i vackra
Saarisviken på Seskarö.
Vi kommer också att ha aktiviteter i
Församlingshemmet
med
filmvisning,
fotovisning och föreläsningar.

våfflor, grillat och annat gott. Vi erbjuder alla att medverka i ”Prova på
ZUMBA” ute i det fria.
Även i år erbjudas en Skärgårdsbuffé. Ett bra tillfälle för familje- och
släktträffar. Anmäl Er för att vara säker på att få plats. Under buffé
underhåller Erik Lindelöv gästerna.
Lördagen avslutas med en häftig danskväll där Elin Hornmalm och
Fredrik & PI underhåller
Söndag den 24 juli håller biskop Hans Stiglund en friluftsgudstjänst i
vacker naturskön miljö utanför Folkets Hus med mycket musik och
sång. Medverkan är Gränslösa Spelmän som står för musiken, Elin
Hornmalm och Erika Medström sång. Efter friluftsgudstjänsten följer
”kyrkkaffe” i det fria.
Efter friluftsgudstjänsten går man till Församlingsgården och ser på
bilder från gamla Seskarö
Karl Erik Nyström ska sedan göra några Nedslag i Seskarös Historia.
En föreläsning som låter oss minnas om saker som skett på Seskarö.
Detaljerade program kommer att finnas på nätet bl a www.seskaro.net,
i annonser och på Seskarö anslagstavlor.
Välkommen till fyra innehållsrika dagar på Seskarö 21-24 Juli

Ur programmet 21 -24 juli
Torsdag den 21 juli inleds festivalen med en
konsert på Saarisvikens strand med
Carina Stenberg som ackompanjeras av Gustav
Brudal, Roger Stenberg Arrangemanget startar
kl 18.00 Besökande får möjlighet att sjunga
allsång.
Fredag den 22 juli fortsätter festivalen med
Buffé och Musik-Pub med Bosse och Stefan
Förutom att lyssna på fin musik äter gäster god
mat och intar drycker i trevlig atmosfär.
Lördag den 23 juli händer mycket från
morgon till sena natten. Marknad och
försäljning av hantverk ordnas.
Seskarö Konst och Hantverksföreningens
konstvernissage invigs av riksdagskvinnan Ida
Karkiainen kl 1200. Konstutställningen hålls
sedan öppet mellan 1200-1600 från 23 juli och
en vecka framåt.
Aktiviteter för barn och unga såsom
ponnyridning, hoppborg, hopphinderbana,
sumo-brottning mm.
Gamla traditionella hantverk såsom
växtfärgning och att bygga en båt
demonstreras. Under dagen förrättas dop av ÖSlupen
Blir man hungrig finns fika med nygräddade
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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

8

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!

