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Seskarö Skärgårdsfestival!

Skönsjungande kör under ledning av Erika Medström, vid
pianot, Mirja Taapio

En framgångssaga!
När Skärgårdsfestivalen öppnade portarna för
tredje året så strålade solen från en klarblå
himmel. Kvällen den 16 juli var fantastiskt
vacker med en flödande sol varmt i luften och
spegelblankt på havet. Just en sådan dag som vi
alla minns från våra barndomssomrar.
Läs mer om festivalen på sid 4 och 5.

Stöd

Seskarö Hembygdsförening!

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

Pg 40 98 68-7

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Seittenkaari
- en gång till

För sextio år sedan skrev jag en uppsats
i Uppsala om ortnamn i Tornedalen.
Seittenkaari var ett av dem. Jag
försökte hitta en förklaring av namnet
men fann bara en. Johannes Bureus
skrev på 1500-talet: "Vid sjugrundsholmen vankas laxfiske och
strömmingsfiske fullt upp". Samma förklaring gav på 1920-talet professorn i
finska och lapska K.B.wiklund som
ansåg att namnet betydde Sjuskär och
att ön vid landhöjningen hade smält
samman av sju mindre holmar. Bägge
ansåg
tydligen
att
det
var
tornedalsfinskans seittemän, sju, som
låg i botten.
Som barn fick jag av J.D.Matinlassi
(som ägde det hus på Fridhem där
hembygdsföreningen nu har sina
lokaler) uppgiften att namnet kom från
lapskan. Men eftersom ingen hade
skrivit om det kunde jag ju inte påstå
det i min uppsats, även om jag inte
tyckte att Bureus och Wiklunds
förklaring
var
särskilt
trolig.
Om kaari skrev jag att huvudtrycket i
Seittenkaari låg på första stavelsen och
bitrycket på den tredje, som förlängdes.
Professor Björn Collinder hade ingen
invändning.
Långt senare har jag hittat belägg för
att Seittenkaari kan vara av lapskt
ursprung. Ordet seita har lånats in i
finskan, och ordboken säger att det har
koppling till samernas gamla religion. I
genitiv heter det seitten = gudarnas,
jämför med poika (pojke) och
tornedalslinskans
poitten
=

pojkarnas. Professor Phebe Fjellström i
Umeå gav år 1985 ut boken ”Samernas
samhälle i tradition och nutid" och i den
skriver hon om seitar: "För samerna var
sten- och träddyrkan ett väsentligt
inslag i den förkristna religionen.
- - stenarna, som kallades seitar och
gäma
var
av
en
i ögonfallande form - - omtalas redan
på 1500-talet. - -Offerplatserna med
seitar har varit otaliga. Varje hushåll
ägde som regel en dylik helig plats,
ibland ägde man flera. ”Seskarö har
säkert använts som betesmark för
renama under långa tider, säkert redan
innan ön fick sin bofasta befolkning på
1600-talet. Att samerna tidigt fanns i
kustbygderna visas av ortnamn som
Vuono, Vuopiu, Luleå, Umeå och
många andra.
Kan man hitta något ställe på ön som
kan ha varit en kultplats för samer? Jag
vill nämna ett möjligt sådant: i
Temmilahti finns en mycket stor sten
(till höger om sanddynerna sett mot
vattnet). Den måste ha haft en särskild
dragningskraft. Tänk om SeskaröBladet kunde visa en bild på
Temmilahtistenen!
Bert lsacsson

ORIENTERING
I Seskarö IF är det orienteringssektionen som syns
mest utåt. Så har varit fallet även under säsongen 2015.
En bred verksamhet med olika arrangemang och
tävlingsverksamhet gör att Seskarö IF i dag är
förknippad med framför allt orientering.
Efter Vårdubbeln i maj har aktiviteterna fortsatt med
de sedvanliga träningstävlingarna. Ett initiativ från
våra finländska grannklubbar ledde till att ett par av
våra torsdagstävlingar integrerades i en cup. Det gjorde
att deltagarantalet blev stärre än vanligt vid dessa
tillfällen. Naturpasset har legat ute hela sommaren och
samlar en trogen skara, många utifrån kommande.
Inför säsongen blev SIF:s skara av aktiva orienterare
mindre; Nils Henriksson och Roger Westin valde andra
vägar. Den förstnämnde ingår numera i Bergnäset
AIK:s elitsatsning, medan Roger Westin flyttade hem
till Hedenäset och SK Gränsen. Flitigast och mest
framgångsrika har Jan Lindelöf, Ingvar Isaksson, Hans
Ylipää och Lars Lundkvist varit. Den förstnämnde
erövrade fyra DM-titlar.
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Ortnamn
Under Skärgårdsfestivalen i somras höll
Rolf Bergström ett mycket intressant
föredrag om Seskarös geologiska
historia. I det sammanhanget ställdes
frågan om namnet Seskarös ursprung.
När det visade sig att namnet är
svårtolkat kastade någon fram ett
förslag.
- Det ska vi ta reda på.
Riktigt så enkelt är det inte.
Ortnamnsforskning är en vetenskap, och
den bygger på tolkningar av befintligt
skriftligt material som primär källa.
Väldigt ofta får man nöja sig med olika
tolkningar,
och
Seskarönamnets
ursprung är höljt i dunkel. Om namnet
urspungligen är finskt eller samiskt råder
det ingen enighet om. Att det skulle
kunna vara svenskt är inte helt omöjligt
men föga troligt. En sak är dock klar. På
Seskarö liksom på andra håll i vår
omgivande skärgård blandas svenska
och finska ortnamn. På Seskarö har vi
ursprungligen rent svenska namn (av
äldre datum bortseende då från Granvik
och Sandvik) som Hälskeri, Lannaska,
Flakaholmen och Tromsö. I detta
sammanhang vill undertecknad en gång
för alla slå fast att namnet Tromsö inte
har något med förlista saltskepp från
Norge att göra.
Seskarö blir numera i sann dagisanda
ofta kallad Seskis. Låt oss slippa detta
och återgå till den genuina namnformen
Seskar som fanns förr! Den förekom
åtminstone in på 50-talet då hejaramsan
vid fotbollsplanen löd:
-Heja Seskar friskt humör
Det är det som susen gör, heja, heja!
Karl-Erik Nyström

Ett problem inför nästa säsong är att kartan över ön
behöver revideras och att ett nytryck göres.
Omfattande avverkningar gör att en grundligare
översyn behövs, och SIF hoppas på stöd från
kommunen. När nu hallfrågan får en lösning kan det
vara skäl i att också vår största idrottsplats, Seskarös
natur, får sin beskärda del. Kartan är användbar också
för andra ändamål än orientering, och den skulle lätt
kunna kompletteras för andra aktiviteter.

Ett stort tack!
Till våra duktiga sommarungdomar
Frida och Mats som gjort ett
jättejobb
hos oss på hembygdsföreningen under sommaren!
Styrelsen
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Båtbyggeri på Seskarö återuppstår
På Seskarö har man byggt båtar sedan lång tid tillbaka. Båtar av olika slag och
ändamål, Olof Hederyds bok Mustaparta – Bottenvikspiraten från 1989 beskriver
ett båtbyggeri på Seskarö Byggandet av båten Refanut 1 som beskrevs i
Seskaröbladet nr 2 från juni 2015 var ett annat spektakulärt båtbyggeri på
Seskarö. Många yrkesfiskare använde vintern för att förnya sin båtpark genom att
bygga båtar.
I vintras besöktes ön av Thomas Distler från Umeå. Han berättade om hur man
förr byggde båtar på ett traditionellt sätt. Träffen som lockade många som ville
veta mer om gammal båt-byggarkonst. Deltagarna beslutade på mötet att starta ett
projekt som gick ut på att bygga en ca 6 m båt. Detta skulle göras genom att man
från skogen hämtade material lämpade att användas till en båt. Under vintern har
rötter och grenar valts ut ur Tor Bertil Mjörneruds skogsmarker liksom material
för att såga fram bord till båten. I augusti har arbetet kommit i gång under ledning
av Thomas. 10-talet Seskaröbor deltar i båtbyggeriet. I skrivande stund kan man
redan se hur båten börjat ta form. Vill man följa hur bygget fortskrider så ta en
promenad någon helg till Anders Brännares verkstad på Fridhemsvägen. Har ni
tur så är man där just den helgen.

Gör om Seskarö
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.
Ett resultat av arbetet under försommaren
upplever Ni när ni promenerar eller åker runt på
Seskarö. Nu kan vi se att Seskarö är en ö. Ett
fantastiskt tack till alla som varit med i arbetet
med slyröjningen.
Tillsammans med Haparanda Kommun har vi
påbörjat ett arbete med att ta fram en
informations-broschyr om Seskarö men hann
inte bli klart till sommaren 2015
EU:s landsbygdsprogram och Leaderprogrammen har i olika omgångar presenterats
av myndigheter och organisationer. Personer
från Seskarö har deltagit på olika seminarier i
syfte att lära sig om programmens utformning
och regelverk. Den tidigare informationen som
kommit fram att det ska finnas stora bidrag för
utvecklingsinvesteringar på landsbygden ligger
fast.
Den 31 augusti höll Jytte Rydinger, kulturchef
på Haparanda Kommun, en Workshop på
Seskarö där ca 25 personer medverkade i ett
fortsatt arbete att prioritera utvecklingssatsningar
på Seskarö. Avsikten är att lyfta fram projekt

som vi bl a ska söka finansiering för via EU:s lansbygdsprogram.
Följande åtgärder kändes angelägna att arbeta vidare med under de
närmaste två åren.
Bredband på Seskarö: Förutsättningarna behöver undersökas liksom
kostnaderna.
Äldreboende på Seskarö: Fortsatt arbete för att etablera ett äldreboende
på Seskarö.
Utveckla gästhamnsanläggningar på Seskarö: Det saknas hamnar och
bryggor på Seskarö.
Utveckla helårsturism på Seskarö: Utveckla turismföretagande på Seskarö.
Utveckla mötesplatser på Seskarö: Folkets Hus behöver renoveras.
Läs om projektet: Gör om Seskarö på www.seskarobensin-service.se
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Skärgårdsfestivalen

Sommarkonserten i Saarisviken
Att vi inledde festivalen med en sommarkonsert i
Saarisviken på kvällen blev en höjdare.
Att ett nytt inslag i festivalen mottogs på detta sätt
där Nikkalafödda Carina Stenbergs vackra röst
dansade ut på vattnet i Saarisviken var oförglömligt.
Vi hade räknat med att konserten i Saarisviken
skulle locka runt 50 personer med det kom över 150
hänförda festivalbesökare.
Vill ni lyssna på ett utdrag från konseren så kan ni
gå in på:
https://www.facebook.com/video.php?
v=10153476695616100
https://www.facebook.com/video.php?
v=10153476722696100
https://www.facebook.com/asa.lindgren.988/
videos/10207511937064695/
https://www.facebook.com/video.php?
v=10153476602141100

och lyssna.
Vi lovar att till nästa sommars skärgårdsfestival ska
fler få uppleva denna magiska händelse i vår vackra
skärgård.

Carina Stenberg, Roger Stenberg och Gustav Niemi(numera Brudahl)

Musik-PUB på Ö-Pärlan
Fredagens program fortsatte i musikens tecken. Vår
duktiga lokala musiker växeldrog med Rohki Band,
ett Tornedalsk rock/pop band från Pajala.Här
svängde det ordentligt långt in på natten.
Denna kväll har blivit ett arrangemang där
hemvändare får möjlighet att träffa kompisar ,
båtfolk, bofasta och stugägare. Festligt varmt och
med mycket folk som också nöt av en god Tacobuffé
Vi hade utökat antalet sittplatser genom att bygga
upp fler tält och det behövdes verkligen. Catchers
och Rohki-Band såg till att alla höll igång långt in
på morgonen.

Bild ovan: Catchers med
Bert Jonsson, Petter
Norberg och Stefan
Wennberg.
Bild till vänster: matgäster
på pubkvällen.
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Folkligt och festligt
på Folkets Hus-området
På lördagen hände mycket från morgon till sena
natten. Förmiddagen inleddes med en loppismarknad
och försäljning av i stort sett enbart lokala hantverk.
Vårt kommunalråd Peter Waara invigde
konstvernissaget i Folkets Hus stora sal. Det varma
sköna vädret gjorde att folket strömmade till i stora
skaror under hela dagen.
Aktiviteter
för
barn
och
unga
såsom
ansiktsmålning, få lära sig snida i trä och ridning
mm. Räddningskåren från Seskarö visade den
utrustning som man jobbar med då man rycker ut i
olika sammanhang.
Även i år kunde man äta en Skärgårdsbuffé som
var mycket uppskattad.
Lördagen avslutas med en häftig danskväll med
Elin Hornmalm och Roll8ers som bytte av varandra.

Ovan: Våfflor korv och fika gav personalen fullt upp.
Nedan: Mirja Tapio med Christer och Håkan Andersson Grahn
underhöll till maten på kvällen.

En stämningsfull söndag
avslutade skärgårdsfestivalen
Söndagen startade med att vår biskop Hans Stiglund
håller en fantastiskt stämningsfull friluftsgudstjänst med
mycket musik och sång. Nattens och förmiddagens regn
hade gjort att vi höll till på Folkets Hus gård där vi
flyttat upp tält på dansbanan till skydd regnet.
Efter friluftsgudstjänsten följde ”kyrkkaffe” med
mycket dopp.
Efter friluftsgudstjänsten promenerade många
besökande till Församlingsgården för att se bilder från
gamla Seskarö och se delar från filmen som visade
utdrag från sommarteatern Nöd bryter Lag som spelades
på Tromsö uteteater 1981-1982.
På söndag eftermiddag fylldes församlingsgården till
bristningsgränsen när geolog Rolf Bergström föreläste
om hur landet steg ur havet efter att inlandsisen dragit
sig undan. Titeln på Rolfs föreläsning var: Så växte
Seskarö upp ur havet. En avslutning på en härlig
Skärgårdsfestival 2015 på Seskarö.

Rolf Bergström
5

Seskaröbladet september NR 03 / 15

Midsommar på Seskarö
Traditionsenligt firades midsommar i anslutning till Folkets
Hus. I år sken även solen.
Folk strömmade till. Man träffar
vänner och bekanta, både i nutid
och från ungdomen. Många glada
återseenden. Minnen dryftas.
Under tiden smakar det gott med
våfflor, korv och bakverk
Midsommar på Seskarö
Barnens förväntning är stor.
Äntligen får de hjälpa till med att
klä midsommarstången och resa
den. Den kyliga början av
sommaren gjorde att stången i
viss mån dekorerades med
perenner. Men vad gjorde det.
Hoppet infann sig om en lång
skön sommar
Dansen runt den tog vid.
Deltagare både stora och små roar
sig i dansens virvlar. Man känner
att nu är sommaren i antågande.
Bettina Björklint och Stefan
Wennberg stod för musiken.
Erika Medström hjälpte till med
sången.
Ingegärd Wennberg

En fantastisk konsert
med sånggruppen NEO

En välbesökt Skärgårdsfestival,
16-19 juli, följdes upp av en
kyrkokonsert helgen därpå. Vi
undrade lite till mans om inte
man började bli lite trötta av alla
de arrangemang som vi ordnat på
Seskarö. Men nej! Kyrkan fylldes
med musikälskande besökare och
när NEO kom ut fån sakristian så
hade extra stolar hämtats för att
alla skulle få plats. Detta är
troligen en unik händelse.
Vem är då NEO! Jo det är musikerna, Jonas
Alatalo och Lena Olsson-Björkén med rötter från
kommunen tillsammans med Ninni Bautista, gift
med Jonas och Andreas Landegren på piano.
Anders är kapellmätare och Ninni Bautista körar i
tv-programmet Lotta på Liseberg .
Tänk att vi på Seskarö för andra året får besök
av dessa fantastiska musiker som förgyller
tillvaron med skön stämning med tolkningar av
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allt från Björn & Benny och Taube till Laleh och
Sting.
Två gånger börjar bli en liten vana. Vi ska göra
allt för att de kommer tillbaka till oss på Seskarö
nästa år och därmed skapa en tradition.
SKÖN STÄMNING UTLOVAS
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Pro Seskarö

genomförde under
tisdagen den 18 augusti en lyckad bussresa
till Hailuoto i Finland.
Tapanis buss hämtade upp 29 PRO
Seskaröare från Ö-pärlan kl 06.00 och 10
ytterligar frå övriga PRO-föreningar i
Haparanda efter vägen. Framme vid
färjelägret i Ruittu steg Raija Nevakivi
från Hailuotos pensionärsförening in i
bussen. Hon genomförde en suverän
guidning och berättade om massor om
livet på Hailuoto.
Hailuoto
pensionärsförening
(Eläkeliitton Hailuodon yhdistys ry)bjöd
på kaffe och piroger i kyrkan. De
underhöll oss också med musik och sång.
Lunch och middag åt vi i en gammal
ladugårdsbyggnad
och
vi
besökte
museum,
naturutställning
och
handarbetsaffärer.
Vi kom tillbaks nöjda och belåtna till
Seskarö straxt före 22.00.

PRO:s resa samlade många.

Stefan Wennberg

Ö-Pärlan hyr ut lägenheter på Seskarö
även i höst och vinter

Under sommaren som varit har Ö-Pärlan hyrt ut två möblerade
lägenheter på Seskarö. Detta skall ses som ett komplement till
den stug-uthyrning på campingen på Seskarö. Det finns en
grupp som vill bo i centrala byn och som kanske inte har släkt
och vänner som man kan hyra av.
På ett upprop som vi hade via facebook fick vi snabbt in möbler
och visst husgeråd från folk på ön. Sängkläder och vissa
hygienartiklar köpte vi in.
Uthyrningen har varit bra under sommaren. Det visar att
behovet av övernattningsmöjligheter finns. Överens-kommelse
med kommunens fastighetsbolag gör att vi även i höst och
vinter kan korttidshyra två möblerade lägenheter till de som
önskar besöka Seskarö.
Kontakt tas med Ö-Pärlans ordf. Sten-Inge Videhult 0705957370 alternativt
sten-inge.videhult@telia.com

Seskarö Konst och hantverksförening
Lotteri under skärgårdsfestivalen 2015
Vinster skänkta av hantverkare och
konstnärer
1. Annmari Morin Eriksson: Silverring
Vinnare: Göran Vidgren
2. Lena Videhult Akvarell tavla.
Vinnare: Ingergärd Wennberg
3. Marita Eliasson: Betongfat
Vinnare: Hilja Isaksson

4. Kerstin Asplund Handstickade Yllevantar
Vinnare: Ingegärd Wennberg
Bild från konst och hantverksutställningen
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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

Ö-Pärlan
HEMSTÄDNING på Seskarö
Behöver Du få hjälp med att höststäda din
bostad, villa eller stuga?
Vi erbjuder






Fönsterputsning!
Byte av gardiner
Storstädning som är en extra-alltstädning som piffar upp bostaden.
Flyttstädning
Extra uppdrag efter överenskommelse

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

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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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!

Ö-Pärlan
Ö-Pärlan erbjuder

Korttidsboende på Seskarö
Intresset för att besöka Seskarö och bo i egen lägenheten har
varit stort i sommar. Vi tv möblerade upp två lägenheter på
försök i sommar. Nu har vi kommit överens med kommun att
fortsätta korttidsuthyrningen i höst och vinter.
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?
Hör av dig till Sten-Inge Videhult telefon 070-5957370 eller
via e-post sten-inge.videhult@telia.com

