Seskarö-Bladet
Nr 1 2018 april

Årgång 100

Ansvarig utgivare: Maud Videhult, Seskarö Hembygdsförening, Fridhemsvägen 16, 953 94 Seskarö, Tel 0922-205 80
Redaktion: Ingegärd Wennberg redaktör, Karolina Korpioja, Peter Apelqvist. Tryck GJ Offset, Kalix

Vinter var det även på Sandskär.

Våren är här!

Och snart sommaren direkt
efter med Seskarö Skärgårds
-festival. Läs om hur just Du
kan hjälpa till med förberedelserna inför Seskarös
största evenemang!
Vidare i detta blad, flertalet
årsmöten, julgransplundring
mm.
Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Båtklubben
Söndagen den 18 mars 2018 har Seskarö Båtklubb hållit sitt
årsmöte. Till mötets ordförande valdes Göran Wigren, som
hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Medlemsantalet
vid årets slut uppgick till 113 st, varav 17 medlemmar är
antecknade på kölistan till båtplats. Av
verksamhetsberättelsen framkom att hamnen togs i bruk i
mitten av maj och säsongen avslutades i mitten av oktober. I
hamnen har utförts röjning och sedvanligt underhåll av
klubbstuga och hamnanläggning.
Mötet beslutade att både medlems- och båtplatsavgifterna ska
vara oförändrade under år 2018. Mötet diskuterade
föreningens verksamhet och beslutade att bilda en
arbetsgrupp som ska undersöka möjligheterna till en
utbyggnad med nya bryggor som möjliggör iordningställande
av ytterligare båtplatser. Det konstaterades också att de
nuvarande bryggorna som har funnits sedan föreningen
bildades år 1977 börjar bli slitna och behöver bytas ut under
de närmaste åren. Det framkom även sypunkter på att det i

hamnområdet förekommit vissa byggnadsarbeten som
förorsakat viss otillgänglighet och även nedskräpning på
parkeringsområdet. Hamnområdet är till för medlemmarna
och får endast användas för parkering av bilar/släp och vid
nedsättning och upptagning av båtarna.
Till föreningens ordförande omvaldes Göran Wigren och
övriga ledamöter i styrelsen är Mats Lindström, sekreterare,
Karin Nordström, kassör, samt Håkan Gard och Ulf
Lindberg. Suppleanter är Hans-Erik Johannesén, Per-Olof
Lundberg och Ulf Nordström.
Vill du bli medlem i Seskarö Båtklubb?
Sätt in 150 kr på plusgirokonto 66 13 09-5 och ange namn
och adress vid inbetalningen.
Seskarö Båtklubb är ansluten till Svenska Båtunionen. Detta
innebär att du som medlem i Seskarö Båtklubb får tidningen
Båtliv som utkommer med sex nummer per år. Du får också
möjlighet till båtförsäkring med låg premie i båtägarnas eget
försäkringsbolag Svenska Sjö (www.svenskasjo.se) .
Karin Nordström

SESKARÖ IF –SKIDORIENTERING

SIF:s JUBILEUMSÅR ORIENTERINGEN

SIF bedriver för närvarande tävlingsverksamhet enbart inom
orientering och skidorientering. Vintern 2018 svarade
föreningen för två DM-tävlingar tillika cuptävlingar. Detta
skedde i samarbete med kalixföreningen OK Vargen.
Tävlingscentrum var Kalix skidstadion och från SIF var det
banläggaren (och skoterföraren) Lars Lundkvist samt
tävlingsledaren Kjell Henriksson som drog det tyngsta lasset.
Tyvärr var deltagarantalet i lägsta laget, men deltagarna var
mycket nöjda med arrangemangen. Samarbetet med OK
Vargen fungerade bra.
Tävlingsmässigt har nyförvärvet Kristina Tholerud gjort flera
fina tävlingar, 4:a på SM bland annat. Lars Lundkvist, som
inte hinner tävla så flitigt numera, tog ett SM-silver i klassen
H 50. Aktiva under vintern har följande varit: Kjell
Henriksson, Nils Henriksson, Lars Lundkvist, Karl-Erik
Nyström, Håkan Tholerud, Kristina Tholerud, Hans Ylipää
och Jens Westin.

Seskarö IF fyller i år 50 år. Det kommer att uppmärksammas
på olika sätt.
Orienteringssektionen kommer att arrangera olika aktiviteter
under säsongen. En jubileumstävling är planerad till den 7
juli. Ursprungligen hade vi tänkt oss ett tidigt datum i maj,
men den myckna snön gjorde att vi beslöt oss för att skjuta
fram tävlingen till högsommaren.
I övrigt kommer sektion att i stort sett hela sommaren ha sina
traditionella träningsorienteringar/ motionsorienteringar där
man kan delta utan tidtagning om man så vill.
Ett viktigt inslag är som vanligt Naturpasset som kommer att
ligga ute hela sommaren med 40 kontroller.
För första gången kommer SIF att vara med på WOD, på
svenska Världsorienteringens dag. Det blir onsdagen den 24
maj och information om detta kommer senare.
SIF:s orienteringssektion
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Julgransplundring

8 januari 2018 var en smärtans dag

Tomten kom som han gjort de senaste mer än 100
åren. Jag hittade notering från barnfest
trettondagen 1917 , då var det cirka 300 barn och
ett stort antal vuxna. I år kanske det var ungefär
30 barn och lika många vuxna. Gratis fika till alla
barn och sen kom den efterlängtade tomten med
påsar till alla barn. På Seskarö håller vi på
traditionen.

Det var då som ”Stor Haparanda” visade sitt rätta
ansikte. Den utbyggnad av Vård och Omsorgsplatser
som är nödvändiga, planeras ske i Haparanda.
Centralisering, diskriminering, orättvisa, omoraliskt
mm är hårda ord när man frångår önskemålet att
man måste får åldras där man bor. Men någon måste
säga det.
Inför detta brev funderar jag: Vem blir glad över
detta förfarande…. Ingen blir min slutsats.
Däremot om man förlagt ett Vård och
Omsorgsboende på Seskarö så hade 426 personer
blivit glada. Så många har skrivit på begäran om
Vård och Omsorgsboende för de8 – 9 Seskaröbor
som är ”isolerade” i Haparanda.
Tiden är inne att inse att beslutsfattarna inte har
någon social empati för Seskaröbor. Därför är det
rätt att vi visar samma sak mot dem. Det betyder att
jag uppmanar alla Seskaröbor att interösta på dem
som har makten idag -utan istället fördela rösterna
på andra partier.
I min vänkrets finns vänner som legat, vänner som
kommer att ligga (Seskaröbor, Lappträskbor,
Haparandabor) på vård och omsorg och vi
förskräcks av att arbetsspråket är finska som vi inte
förstår.
Vid en utbyggnad på Seskaröhar man elegant löst
upp knuten och många andra knutar såsom
landsbygdsutveckling/ Landsbygdsöverlevnad

Seskarö Hembygdsförening
har haft årsmöte den 18 mars.

Vi konstaterade att vi haft ett händelserikt år. Vi
har samarrangemang med både skolan och PRO
Vinterfestival med skolan och ett fikabord med
många sorter. Jag törs säga att det är kommunens
största och billigaste
Sommaren var en höjdare. Efter att ha haft det
sedvanliga midsommarfirandet drog Skärgårdsfestivalen och teatern ”Splitvedsjäntan” igång.
Varje kväll var fullsatt. Det var tur att det fanns
många snälla frivilliga som ställde upp.
Vid årsmötet så blev det inte någon förändring i
styrelsen. Synd bara att inte fler medlemmar kom
till årsmötet. Ni har ju möjlighet att bättra er till
nästa år.

Hälsar Roland Harr, Seskarö

Ö Pärlan har hållit årsstämma
I slutet av mars höll Ö-Pärlan sin ordinarie
årsstämma. På stämman gick man igenom
verksamheten under 2017. Ett år som präglats av
olika aktiveter i samband med 100 års minnet av
hungerupproret 1917.
Ekonomiskt visade verksamheten ett mindre
positivt resultat. Ett resultat som bygger på ett stort
ideellt arbete från några andelsägare, samt att
föreningen inte behövt genomföra några större
reinvesteringar.
Sedvanligt valdes på stämman den styrelse som ska
leda verksamheten 2018. Den fick följande
sammansättning: Sten-Inge Videhult ordf., Kurt
Forss kassör, Erika Medström. Ragnar Kallioniemi,
Maud Videhult och Anders Lundbäck ledamöter.
Sofia Söderholm, Viktor Medström och Lee
Franzén valdes in som suppleant.
Nämnas att Thea Mjörnerud avsagt sig omval som
kassör efter 7 år i föreningen. Vi vill tacka Thea för
ett mycket fint och engagerande arbete under i stort
sett hela den tid som föreningens bedrivit
verksamheten..

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

Fönsterputsning!

Byte av gardiner.

Vecko - alt Månadsstädning

Storstädning som är en extra-alltstädning som piffar upp bostaden.

Flyttstädning

Extra uppdrag efter
överenskommels
Städningen sker på fasta tider enligt överenskommelse. Det är alltid personal anställd på ÖPärlan 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 RUTavdrag som vi administrerar.
Välkommen att höra av Er till oss
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Bokcirkel 2018
Vi är några kvinnor som dragit
igång en bokcirkel på ön, många
läser böcker, men man har ingen att
diskuterar med om vad man läser
och hur man uppfattar texten.
Vi tog kontakt med biblioteket i
Haparanda och fick information hur
vi kan göra för att starta cirkeln och
att låna böcker till alla. Vi bestämde
att vi skulle börja med en svensk
författare med anknytning till länet
och valet föll på ” I tystnaden
begravd” av författaren Tove
Alsterdal. Så nu är vi på gång och
ser framemot flera givande träffar
och givande diskussioner.
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Hittade i samlingarna en annan Seskarövisa skriven
av två beväringskompisar på jagaren Vale.
Seskarövisan diktad av 28 Engberg och 304
Sundström 4-6 juni 1917.

Seskarövisan

Jag allting förr omtalat , hur vi fått kämpa ut de långa
exsisdagar som var bestämd förut.
Nu vi blott 10 daga vi lumpen haver kvar och hoppas
att de någon ände ta.
Men tänken er en onsdag kväll den 30 maj det var
Vi voro alla glada, när vi några dar har kvar
Man då signalen hördes uppställning inom kort
Med ränslar och gevären med hundra skarpa skott.
Vi ingenting fick veta vi nu marschera fick på vägen till
stationen och sen med tåg vi gick.
Med snälltågsfart till Luleå stad, o ner till kajen kom
och sedan gick vi ombord på ångaren Simson
Här dröjde väl en timma tills vi var klara att gå
Vi börjar där få veta varthän vår resa låg
Och klockan två på natten vi lade ut från land
Då hördes Nationalen tills vi på sjön försvann
När i på sjön då rullat i åtta timmar lång
Majoren till oss sade, vi har nu ej så långt till dess vi
når målet och Seskarö det är.
Jag vill då omtala vad vi ska göra där
Ett uppror där har uppstått ibland befolkningen och
därför vi skall dit och hålla ordningen
Och om det skulle fodras att gör det med våld så vill
jag att ni ska rikta rätt och ej åt annat håll.
Ty ni mig alla känner att jag ej förhastar mig men om
det också smäller så hör upp på mig
Ty om det också kosta blod som det nog kanske gör.
Så glöm ej gossar att vara kall därför.
Vi börjar nalkas stranden allt till denna stora ö.
Vi gjorde oss redo att kanske där få dö
Nu laddning kommenderas och bajonetter på
Och fram på fören ställdes kulsprutor fyra då.

Årsmöte SIF
Ett 20-tal medlemmar fanns på plats
när Seskarö IF hade årsmöte. Mötet
inleddes med en tyst minut för
under året avlidna föreningsprofiler:
Sixten Johansson, Sune Andersson
och Lars-Göran Wallgren. En
positiv bild av föreningens breda
verksamhet gavs, som dock något
förmörkades av att ingen ny
ordförande kunde väljas. Därför blir
det ett extra årsmöte i april.
Föreningen bedriver för tillfället
endast orientering som tävlingsidrott, men under mötet betonades
att utrymme finnes för fler
tävlingsinriktade
verksamheter.
Stora glädjeämnen är ungdomsverksamheten på orienteringssidan
och det nya minigymmet, som
flitigt nyttjas.
Orientering sommar som vinter är

Majorens stämma hördes på däck nu igen nu ska vi
ligga ner tätt in till relingen,
så att dom ej sikta på oss får.
Ty då vi alla kanske aldrig den stranden når.
Nu allt var tyst och stilla ombord på ångaren ty endast
havets böljor de slog mot relingen
En dyster stämning rådde i allas hjärtan nu om vad
som skulle hända tänkte alla
Nu börjar båten sakta och lade till vid strand och snart
så stodo alla uppställda på strand
Och allt var tyst och stilla på landet Seskarö.
Trots att där nyss har kampats för bröd och liv och
död.
Vi kommo helt oväntat därför gick allt väl för oss att
landstiga och börja sätta tält och redan klockan elva vi
hade allting klart och sedan börja laga mat
Nu spreds bland folket att vi dit kommit har och dom
fick också veta hur många vi var
och från och med den stunden lugnet råda fick
Vi voro fyra hundar som på bevakning gick.
På lördagsmorgon vi fick på havets böljor se
ty en jagare som närmade sig landet Seskarö.
Ty han för sjöförsvaret nu kastar ankare därtills vi blivit
redo att återta vår färd.
Nu vill jag visan sluta ty jag ej mera kan om
händelserna på Seskarö och vad som där upprann.
Men tänken er så rysligt när folk om maten ber. Då
skickas dit mordvapen kulsprutor och gevär.

som ovan nämnts den enda tävlingsverksamheten. Framgångsrika
under fjolåret har varit: Nils
Henriksson, Ingvar Isaksson, Lars
Lundkvist och Hans Ylipää. SIF
arrangerade två DM-tävlingar som
rönte stor uppskattning bland de
tävlande. Ett gott samarbete med
orienteringsföreningarna på både
sidor gränsen råder. Motionsformen
Naturpasset är fortsatt mycket
populär.
Styrelsen består i dagsläget av
följande medlemmar: Tomas Högström, Fia Alamäki, Kjell Heriksson, Karoliina Korpioja, Valter
Innala och Magnus Kauma,
suppleanter Annikka Hautalampi
samt Jonas Berglund Tulered.
Val till sektioner gjordes.
Boulesektionen: Rut Österberg,
Tuula Brushane, Anders Lundbäck,
Elsa Johansson, Ulf Nordström och

Per-Olov Lundberg.
Skidsektionen: Kjell Henriksson,
Tore Svedlund, Ingvar Isaksson och
Ingemar Sandström.
Orienteringssektionen: Kjell Henrik
-sson, Tore Svedlund, Ingvar
Isaksson, Ingemar Sandström, Jan
Lindelöf, Jan Lindström, Lars
Lundkvist samt Karl-Erik och
Esbjörn Nyström.
Barn- och ungdomssektionen:
Karoliina
Korpioja
och
Fia
Alamäki.
Sektionsansvarig för
motionssektionen Annikka Hautalampi.
Revisorerna Erland Wallgren och
Bengt-Göran Semberg omvaldes.
Det fortsatta arbetet inför jubileet
diskuterades innan mötet avslutades
med sedvanligt fika
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Planeringen inför årets festival pågår och den
kommer att inledas torsdagen den 5 juli med
solisterna Carina Stenberg, Elisabet Lax och
Rebecka Lindgren med flera i Saarisviken.
Vi får hoppas att vädret är det bästa detta år men vi
har bokat kyrkan som reservplats för konserten.
Fredagen den 6:e blir det Ö-pärlan som står i fokus
med sin pubafton och musikunderhållning.
Lördagen den 7:e kommer sedan med en familjedag
vid Folkets Hus för att senare under kvällen
fortsätta vid Ö-pärlan med festivalbuffé och musikunderhållning. Vi har ambitionen att anordna plats
för att kunna dansa samt om möjligt en annorlunda
placering av tälten än under tidigare år.
Söndagen den 8:e avslutar vi vår festival med en
friluftsguds-tjänst kl 11.00. vid kyrkans lägergård i
tromsöviken.
Kyrkan ordnar med busstransport från Haparanda
och att man kan stiga på bussen utefter vägen. I
händelse av dåligt väder finns lokaler tillgängliga
där för att genomföra gudstjänsten.

Vi håller som bäst på att planera för detaljerna för
fredagen och lördagens aktiviteter.
Vi hoppas att vi även detta år får hjälp av er
Seskaröbor med att genomföra vår festival. Det är
mycket som skall göras och anordnas under dessa
fyra dagar.
Vi kommer att behöva hjälp med transport av tält,
bord, stolar och musikutrustning. Det behövs
personal för tältresning, scen o dansgolvsbygge,
servering, mat-lagning mm.
Har du möjlighet och vill hjälpa oss hör av dig till
någon av oss.
Sten-Inge Videhult 070-595 73 70
Erika Medström 070-589 12 42
Stefan Wennberg 070-655 64 33

Gamla annonser. Så här kunde det se ut för drygt
hundra år sedan.
På den tiden var det också ordning och reda med
alkoholtillstånd.

Lördagen 22 april 1905
Utskänkning å seskarö.
Kungliga befattningshavaren har bifallit en av
Christina Carolina Norberg å Seskarö gjort en
framställning om tillstånd att i sammanhang med
världshusrörelse som hon ämnar bedrivavid
Seskarö badort under tiden från och med den
instundande maj till och till och med 31
december innevarande år till spisande gäster
utskänka vin och maltdrycker

Smågrisar till salu
Samma år 31 maj anlände ca 50 grisar med
ångaren Haparanda från Luleå
Lördagen den 3 juni försäljes å mellan
liggande stationer å Seskarö. Endast kontant,
billigt pris.

Prima brännvin 9januari 1907
40 liter fritt kärl för 40 kronor
20 liter fritt kärl för 21 kronor
10 liter fritt kärl eller fri låda och glas 12
kronor
Vin o spritituosahandeln Gammelstad
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Kommunens minsta gym finns på
Seskarö!

Väl satsade landsbygdsmedel på en yta av 24 m2
har öbor fått ett mini gym. ett riktigt lyft för
Seskarö. Idrottsförening lyckats med konst stycket
att få till ett fungerande mini gym.
Det roligt att konstatera att det är så många
blandade grupper som använder gymmet. Vi är ett
gäng på 10-12 på kvinnor mellan +60 till + 80 år
som träffa tre dagar i veckan mellan kl 10.00 11.00. Vi tränar styrka, balans och smidighet. Vi
inspirerar varandra att lyfta lite tyngre eller att testa
plankan eller att kolla vilken puls man kan komma
ner till och till och med situps med vikter, allt för
att öka rörlighet, styrkan och smidighet. Bästa
medicinen är att träna och röra på sig och att
umgås.
Förutom träningen så utvecklar vi
världshändelser, byahändelser och var det bästa
skidspåret är draget. Ett perfekt sätt att umgås och
förena nytta med nöje.
Våran pantergrupp avlöses av boul gänget som är
en blandgrupp kvinnor och män som tränar en
timme före oss. Gummi tarzan träning och för att
bli smidiga boulspelare.
På tisdagar, torsdagar och söndagar kl. 1800 tränar
dom yngre brudarna, yoga, styrka.

SESKARÖ FÖR HUNDRA ÅR SEDAN
Seskarös storhetstid inträffade på 1910-talet. Då
utvecklades Seskarö och blev känt och som en del också
anser, beryktat. Detta på grund av hungerkravallerna
1917. Men mycket annat hade hänt. De båda sågverken,
Granvik och Sandvik gick bra, befolkningen ökade,
samlingslokaler byggdes, skolbyggnaden var under
uppförande, föreningslivet blomstrade med
fackföreningar, nykterhetsföreningar och
idrottsföreningar. Seskarö fick en egen begravningsplats
(se föregående nummer av Seskaröbladet!) och hade
under slutet av perioden en ambitiös präst, Rudolf
Münther. Denne hade under 1917 byggt ett eget hus på
Seskarös vackraste plats (?). Det hade skett med viss
hjälp från industrierna. Innan Münther lämnade ön 1919
startade han Seskaröbladet.
Inför 2018 kan det vara skäl att se vad som hände på
Seskarö för hundra år sedan. Det var händelser av
varierande slag. Det största var bygget av Refanut på
hösten. / Se Seskaröbladet 2/2015!) Det var ett jättelikt
företag där flytetyget mätte över 100 meter. Som mest
sysselsattes 80 man med byggandet. Refanut med åtta
mans besättning nådde målet Köpenhamn efter stora
besvär. Trots att man i början hävdade motsatsen, stod
det snart klart att det ekonomiskt inte var ett försvarsbart
sätt att transportera sågat virke. Och därmed blev
Seskarö-Refanut unik.
Seskarö drabbades 1918 av ett par svåra bränder, Det
Folkets Hus som spelat en stor roll i händelserna kring
hungerupproret brann ned, därtill tre boningshus med
tillhörande uthusbyggnader. Detta skedde på
sensommaren, och som orsak angavs barns lek med eld.

Redan i början av året, den 12 januari, brann öns
största byggnad ner till grunden, Cirka 150 personer
blev vi detta tillfälle husvilla. Ingen person förefaller
ha blivit skadad.
Tidigt på vintern sändes inte mindre än åtta ton potatis
till Seskarö, och det blev en dyr transport, då den
skedde i uppvärmd vagn. Man kan förmoda att
erfarenheter från föregående vinter spelade en viss
roll, då frusen potatis hade hamnat på Seskarö.
Det finska inbördeskriget berörde Seskarö mer än
andra orter i landet. På Seskarö fanns en stor finsk
befolkning, och det var naturligt att många av de röda
flyktingarna sökte skydd på ön. Man visste också att
stora delar av befolkningen hade sina sympatier på den
röda sidan.
Det gick till och med rykten om att passtvång för
Seskarö rådde, men det var givetvis inte sant. Däremot
tyder mycket på att myndigheterna hade en skärpt
kontroll över trafiken till och från Seskarö.
Karl-Erik Nyström

Dragning
av Tapanis bussresa till Stockholm
utföll på lott nr 16
vinnare var Elisabet Harr.

Grattis!
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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!

Ö-Pärlan
Ö-Pärlan erbjuder
Korttidsuthyrning på Seskarö
Intresset för att besöka Seskarö och bo i
egen lägenheten har varit stort i sommar.
Vi har två lägenheter möblerade mitt i
byn, invid Handlar’n.
Lägenheterna hyrs ut för självhushåll. Ni
tar med egna sängkläder. Kuddar och
täcken finns.
Är du intresserad att komma till Seskarö i
vinter eller vår/sommar, uppleva ön och
vill veta mer? Hör av dig till Sten-Inge
Videhult telefon 070-5957370 eller via epost
sten-inge.videhult@telia.com

Hembygdsföreningens styrelse
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
suppleant
suppleant
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Maud Videhult
Erika Medström
Saara Innala
Kerstin Johannessen
Ingegärd Wennberg
Elisabeth Harr
Elisabeth Lerdin
Virpi Hermansson
Solveig Mäki

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

BG 664-6855

