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Skärgårdsfestivalen
Årets tre dagar långa
skärgårdsfestival inleddes
med Rohki Band, Tornedalsk rock, under fredagens
pubkväll.
Förutom
god
musik så serverades det
även en mumsig Taco
Souvas Buffe’.
Läs mer på sid. 6-7.

Rohki Band

Välbesökta Sandskär, se sid 5

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Årets fotbollsskola
på Seskarö
Den årliga fotbollsskola för både flickor
och pojkar hölls i mitten av juni.
Fotbollsskolan som kallas Landslagets
Fotbollsskola samlade 24 barn i ådrarna 8
– 14 år. Fotbollsskolan besöktes förutom
av barn från Seskarö av barn från Umeå,
Nikkala och Haparanda.
Det är glädjande att vår verksamhet
lockar till ungdomar från andra orter. Vi
får hoppas att fler i fortsättningen väljer
att kombinera sin semester med att låta
barnen vara med i vår fotbollsskola.
Kjell Kauma, coach för vårt A-lag,
ledde den äldre ungdomarna. Till hans
hjälp hade vi Anton Lundbäck-Kitti ,
Arttu Hentilä. Två sommarjobbare från
Seskarö.
Ansvarig för att jobba med de yngre
barnen hade vi fått besök av Wilma Lagerstedt från Luleå. Till
sin hjälp hade hon Alfred Brännare också sommarjobbare.
Aktiviteterna pågick från kl 10 till kl 14, med avbrott för
lunch som föreningen bjöd på.
Mathållningen ansvarade Maud Videhult och Carina
Strålind. Maten hade sponsrats av ICA Maxi, Coop Extra och
Polarica från Haparanda liksom Ö-Pärlan på Seskarö.
Ungdomarna fick en mat som var välsmakande och gick åt

Orienteringssäsongen
Seskarö IF:s orienterare är i skrivande
stund (medio september) i slutet av sin
säsong. Några få tävlingar återstår, bland
annat en deltävling i Östra nattserien.
Föreningen deltog i världens största
stafettävling, Jukolakavlen i Finland. En
hedrande plats i mitten av reultatlistan
blev det för SIF, 738:e. De som löpte var
i tur och ordning: Rolf Söderholm,
Ingvar Isaksson, Lars Lundkvist, Jan
Lindelöf, Roger Westin samt Victor och
Nils Henriksson.
Sektionen hade den 12 juni en
jubileums-tävling med efterföljande fika
och
en
hel
del
nostalgiska
tillbakablickar. Den 12 juni 1974 hade
SIF sin första tävling i orientering. Fyra
som deltog då fanns också i skogen
denna kväll: Ingvar Isaksson, Jan
Lindström, Bo och Tore Svedlund.
Sektionsordförande Ingemar Sandström
deltog också, och han var med redan från
den första säsongen, bland annat KM
senare på hösten. Andra som var med
och mindes var Börje Rönnqvist, Åke
Mäki och Kaj Persson. Banläggare då
som nu, samma bana och samma karta
användes, var undertecknad.
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som smör i solsken. Naturligtvis så hade vi fint väder som extra
krydda.
Fotbollsdagarna blandades med lek, fotbollsträning, och
välbehövliga drickapauser. När dagen var slut tog trötta men
lyckliga barn sina cyklar eller promenera hem. Nu laddar vi för
en ny fotbollsskola nästa år.
Sten-Inge Videhult
Ansv. Fotbollskolan.

Vid DM-tävlingarna lyckades SIF:arna
bäst på medeldistans. Nils Henriksson
H18, Lars Lundkvist H 50 och Jan
Lindelöf H 60 vann alla tre respektive
klass. I DM-stafetten var trion Rolf
Söderholm, Ingvar Isaksson och Lars
Lundkvist bara halvannan minut från
guldet i klassen H 140.
Flitigaste orienterare ute på tävlingar har
varit Jan Lindelöf, Ingvar Isaksson, Nils
och Kjell Henriksson.
Vid tretton tillfällen har SIF arrangerat
träningsorienteringar.
Naturpasskontroller, 40 stycken, har
legat ute under sommaren. Vinnare i
utlottningen dras i början av oktober.
Karl-Erik Nyström

Bild till höger: Ingvar Isaksson efter
målgång vid KM den 7 augusti.
Foto: Karl-Erik Nyström
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SESKARÖ – sågar, strid & splitvedsjäntor
Titeln på boken säger att boken inte är en vanlig
”byabok”. Boken handla om olika händelser som
sträcker sig från slutet av 1880-talet och till 1980talet. Ett samhälle som med industrialismens
utveckling i västvärlden växte från en befolkning
1880 på knappt 100 personer till som mest ca 3000
boende i slutet av 20-talet. En utveckling som
handlade om sågverkens uppgång och fall,
människors vardagliga vedermödor och strider för
att klara sin överlevnad. Ett samhälle där kvinnor
och män arbetade för en dräglig tillvaro.
Boken är en återblick på 1900 – talet. Det är en berättelse om
en liten by, där ett 80-tal människor i huvudsak levde på
fiske och jordbruk och som påkort tid omvandlades till ett av
Norrbottens mer betydande industrisamhälle. Som mest hade
Seskarö under 1910-talet en befolkning på närmare
3 000
personer. De två sågverken som fanns sysselsatte då cirka
700 personer.
Boken handlar om ett sågverkssamhälle som från 1880talet till 1920-talet i stort sett var självförsörjande på de allra
vikigaste förnödenheter.
På Seskarö växte den politiska föreningsverksamheten,
idrottsrörelsen och nykterhetslogerna sig starka. Man fick
lära sig att skulle något ske på Seskarö så gjorde man det
själv.
Seskarö har som sågverksort fortsatt att existera under
1900-talet. Sågverken på ön har varit de enskilt största
industrierna i Haparanda kommun. Detta har naturligtvis
format människorna som levt och lever på ön.
Det sägs att öbor är speciella. Om det stämmer så är
Seskaröbor väldigt speciella. Åtminstone har de en unik
historia, präglad av organisation och kamp för en dräglig
tillvaro.
I boken berättas alltså om hur en liten by på kort tid växte
och blev en betydande industrisamhälle i Norrbotten.
Sågverkens storhetstid är förbi, men än längtar öns
kvarvarande människor efter att sågens karaktäristiska ljud
åter ska höras.

Vi vill tacka alla som deltagit i arbetet att göra Seskarö-boken
till något vi alla kan vara stolta över. Det har varit ett gediget
arbete där många Seskaröbor varit inblandade och bidragit
med material, minnen och kunskap. En materialbank som
skulle räcka till fler böcker. Ett arbete som gjort det möjligt
att till eftervärlden föra vidare en historia värd att berätta.
Boken Seskarö – sågar, strider & splitvedsjäntor kan du
köpa på Hembygdsförening och Ö-Pärlan. Om du inte bor på
Seskarö så kan du gå in på Hembygdsföreningens hemsida
www.seskaro.net Där kan du beställa boken antingen via
telefon eller på mail.
Under sommaren och hösten har jag varit och pratat om
boken på olika arrangemang. Naturligtvis har jag även sålt av
den. Jag marknadsför den som en” bästsäljare” vilket vi
känner att den är.
Maud Videhult
Ordf Seskarö Hembygdsförening

Kommunens stipendium
Karoliina Korpioja, styrelseledamot och ledare för
barngymnastiken i Seskarö IF, tilldelades Haparanda
kommuns idrottsledarstipendium för 2014.
Utdelningen skedde på nationaldagen i Haparanda
kyrka. För Karoliina personligen och för Seskarö IF en
uppskattad gest från de styrande i kommunen.
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Midsommarfirande på Seskarö
Som
traditionen bjuder arrangerade Hembygdsföreningen sommarens antågande med den folk kära
midsommarfesten. Ett arrangemang som under många
år dragit mycket folk. Hemvändande Seskaröbor,
sommarstugeägare och inte minst alla bofasta på
Seskarö vallfärdade ut till gräsplan utanför Folkets
Hus. Trots att vädergudarna inte var med oss där
vindarna var isande kalla så fyllds festplatsen snabbt.
Bert Jonsson, bild t. h, på gitarr startade upp musikunderhållningen med många fina och kända låtar.
Kjell Lahti och Peter Berglund med barn stämde upp
med en stämningsfull sommarmusik. Många barn och
vuxna dansade kring midsommar-stången. Fiskdamm,
pilkastning och lotterier fanns på programmet.
Hembygdsföreningen såld gott hembakat fika till de
som besökte midsommarfesten.
Den speciella händelsen på midsommarfirandet var
det stora boksläppet, av den efterlängtade Seskaröboken Seskarö – sågar, strid & splitvedsjäntor.
Det var lång kö till försäljningen av boken. Det var
en strykande åtgång, kassar som man hade med sig
fylldes med böcker.
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Sandskär har lockat många turister i år
Sandskär har i sommar besökts av ovanligt många turister från
både Finland och Sverige.
Anstormningen till Sandskär kan till stor del förklaras av att
farleden in till Sandskär och hamnbassängen muddrats till ett
djup av 2,9 m. Hamnen har även restaurerats och försetts med
en ny nästan hundra meter lång flytbrygga. Naturligtvis har
det fantastiska sommarvädret med lång tid av sol och värme i
juli och augusti gjort sitt till.
Tidigare somrar har antalet besökare vanligen inte
överskridit en handfull båtar. Under juli månad låg vanligen
så många som 20 - 30 båtar i hamnen. Som mest har antalet
närmat sig 40 båtar. Bland dem har många varit stora
segelbåtar. Finska båtar har dominerat. Andelen svenska båtar

ökade eftersom under sommaren. Trots den kraftigt utökade
kapaciteten har hamnen ibland varit så full av båtar att en del
tvingats vända vid hamninloppet.
"Det är glädjande att så många fler besökare kommer till
Sandskär men tyvärr har tillgängligheten till bastu,
grillplatser och dass ibland varit för liten", säger Staffan
Svanberg som har uppdraget att sköta Sandskär.
Under nästa sommar väntas antalet besökare öka ytterligare
när vetskapen om hamn och brygga sprids längs våra kuster.
Det gäller att vi är väl förberedda på anstormningen och
hoppas att detta även sprider sig till turismen på Seskarö. Vi
har ju en så vacker skärgård.

E

n kväll i slutet på juli uppträdde
Neo i Seskarö kyrka. Neo
består av Lena Olsson Björken,
Ninni Bautista och Jonas

Aalatalo.
På piano hade de Andreas Landegren
Lena och Jonas har ju anknytning till
Haparanda. Ninni är gift med Jonas.
Vi var många som kom till kyrkan. Den
var så gott som fullsatt denna varma kväll
Det framförde tolkningar av Taube,
Mando Diao, Coldplay, The Beatles m fl.
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Välbesökt Skärgårdsfestival
Under dagarna tre ordnades för andra året en
Skärgårdsfestival på Seskarö. Att vi valde tidpunkten 18-20
juli till festivaldagar gjorde att många semesterfirare
besökte festivalen.
Från fredag till söndag pågick Seskarö Skärgårdsfestival.
Precis som året innan bjöd dagarna på ett omväxlande
program som inleddes med en musikpub där lokala musiker
växeldrog med Rohki Band, ett Tornedalsk rock/pop band.
Festligt med mycket folk som också njöt av en god Tacobuffé
Lördagens program pågick mer än klockan runt.
Konstvernissaget invigdes av kulturchefen Jytte Rydiger
som efter ett kort invigningstal öppnade dörrarna till Folkets
Hus och folk strömmade in till konstutställningen.
Tio barn/ungdomar från Seskarö bjöd på två vackra
sånger om Seskarö och dess vackra natur. Den första sången
hade barnen själv skrivit medan den andra var den mer
kända Seskarö-visan som Frida Luthström skrivit. Därefter
fick konstbetraktarna i eget tempo studera Seskarö
konstförenings utställning.
Ute på Folkets Hus gård njöt ung som gammal av solsken
och umgänge till dofter av kaffe och nygräddade våfflor.
(forts på nästa sida7)

Ovan: Marita Eliasson vid några av sina konstverk.
Till höger: Sara Innala serverar
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Elin Hornmalm
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På området pågick även en workshop. Slöjdaren och
konstnären Peter Karbin hade med sig utsågade trästycken,
så den som ville kunde pröva att göra sin egen sked.
Populära var också den långa raden av loppisbord som
både Seskaröbor och utomsocknes hade dukat upp.
Årets talangjakt för barn/ungdom mellan åtta och 17 år
fick göras om då många p g a sjukdom anmälde förhinder.
De som ställde upp fick alla bli vinnare och tilldelades
priser.
Drygt en timme innan den stora skärgårdsbuffén brakade
ett hejdundrande åskväder lös. Himlen öppnade sig och
regnet vräkte ned . När de 150 buffégästerna en timme
senare anlände hade vi fått bort allt regnvatten och dukat
om. Den smakfulla skärgårdstallriken kunde serveras till
våra föranmälda matgäster .
Lördagen kunde sedan fortsätta och avslutas fram mot
småtimmarna med dansmusik av Roll8ers och
Elin
Hornmalm.
Som året innan blev tempot lugnare under söndagen. Det
var en magisk avslutning med friluftsgudstjänst med vår
biskop Hans Stiglund. Det var så stämningsfullt så inget öga
var torrt. Elin Hornmalm och Erika Medström sjöng och
Gränslösa spelmän spelade.
Efter friluftsgudstjänsten samlades alla 200 gästerna för
att avnjut av kaffe och färska våfflor. Tomas Martin sjöng
och spelade egna låtar. Några av deltagarna hade bokat in
sig på en sjötur ut till Haparanda Sandskär. Efter kaffet
promenerade dessa personer ner till Lepäniemikajen där
Staffan Svanberg och Pär Innala väntade med sina båtar där
gästerna kliver i för en sjöresa som man sent glömmer.

Peter Karbin instruerar

Gudstjänsten på söndag.
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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

Vad händer på ön!
Teater den 12 oktober kl 1800.
Norrbottensteatern kommer till ön med
föreställningen ”Som vi skrattade i
bönehuset”

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!

Seskarö AIF, Seskarös stora idrottsförening,

som verkade
från 1932 till i början av 60-talet hade en tidig klubbnål. Den har
undertecknad bara sett vid ett tillfälle, hos Videhults. Yrjö
Videhult var en av SAIF:s stora ledare. Samlare är säkert beredda
att betala några hundralappar för
denna nål, om någon råkar ha
kvar en sådan. Färgerna är blått
och svart.
Karl-Erik Nyström

En föreställning som bygger på kvinnors
engagemang i byn Storsien. De träffas i
bönehuset och skriver ner sin historia.
Må bra dag den 22 november mellan
klockan 1400-1800.
Våran egen rullande modebutik Mulligt
och Gulligt säljer höstens och vinterns
mode i alla storlekar.
Frisören Jenny kommer, smink och
massage och annat smått och gott!
Välkommen!

Hembygdsföreningens styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
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Maud Videhult
Erika Medström
Saara Innala
Kerstin Johannessen
Ingegärd Wennberg
Elisabeth Harr
Alima Pascel Fält
Åsa Lindgren
Maj Söderholm

Tack! till våra duktiga
sommarungdomar, som gjort
ett jättebra jobb i
fotbollsskolan,hembygdsföreningen och kyrkan under
sommaren.
Maud

Stöd

Seskarö Hembygdsförening!

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

Pg 40 98 68-7

