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Höstmarknad
istället för julmarknad
Varförskall man ha julmarknad när det
går lika bra eller bättre med
höstmarknad
Hembygdsföreningen ordnade med
höstmarknad och hälso dag den 27
oktober. Utställarna var nöjda. De
tyckte att det kändes bra då de hade
mer tid att pratamed besökarna och
berätta om sina verksamheter och sina
alster. Det blev ingen trängsel, utan
besökarna kom och hade även tid att
tala med varandra över en fika i ”lilla
salen”. Det kändes som att det här kan
vi göra igen.

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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SIF 50 år
En pigg 50 åring firades den 25 augusti. Pigg skall den
vara då det är en idrottsförening, nämligen Seskarö IF.
Seskarö har haft en idrottsförening innan SIF bildades.
Det var Seskarö AIF. Verksamheten upphörde 1962 då
kassan var tom. Från 1963 och fem år framåt, drev Åke
Mäki tillsammans med Bengt Andersson Gran
Korpverksamhet på ön
Många besökare kom. Man hade anordnat
tipspromenad, aktiviteter att prova på som Zumba,
Boule. Bosse Wall underhöll med musik och sång. Det
serverades både varmkorv och tårta.
Idag har föreningen tre sektioner boule, orientering och
fotboll. Den renoverade idrottshallen har ett mindre
gym med ett bra utbud av redskap. I hallen bedrivs
även boule, innebandy samt annan motion för barn,
ungdomar och äldre. När en idrottshall används måste
den städas och Carla Isaksson berättar, att hon städade
hallen sex dagar per vecka i sex år. Hur ofta det är idag
vet jag inte.
Inne i hallen hade man hängt upp ”Minne över aktiva
och ledare” avlidit mellan 2008 och 2018. Man kunde

SESKARÖ IF:s 50-årsjubileum
Föreningen tilldelades:

Svenska Skidförbundets (SSF) förtjänstplakett i guld
Svenska Orienteringsförbundets (SOFT:s)
förtjänstplakett i silver
Norrbottens Fotbollförbunds (NFF) standar
Norrbottens Orienteringsförbunds (NOF) standar

även läsa att det finns tre hedersmedlemmar i SIF,
nämligen Åke Mäki, Karl-Erik Nyström och Ingemar
Sandström. När Seskarö IF bildades 1968 så bestod
den första styrelsen av Åke Mäki, ordförande, Rolf
Gard, sekreterare, Sixten Johansson, kassör och
ledamöterna Hans Eriksson och Lennart Rönnqvist.
Föreningen uppvaktades genom personlig närvaro av
Haparanda Stad (kommunalrådet Peter Waara),
idrottsföreningarna Alatornion Pirkat (Torneå), S-2000
(Kemi), OK Vargen (Kalix), Haparanda OK samt
Övertorneå IF.
SIF hade en jubileumsplakett som delade ut till ledare
och aktiva i föreningen. Även barnen
uppmärksammades och blev tilldelade priser efter
tipspromenaden
Den idrott som varit mest framgångsrik är nog
orienteringen. Men även brottningen har
satt Seskarö på Sverigekartan , genom att Karl-Erik
Innala blev svensk mästare.
Idag har föreningen en kvinnlig ordförande, Annika
Hautalampi. Förutom Annika ingår i styrelsen Fia
Alamäki, sekreterare och Tomas Högström, kassör.
Ledamöter är Karolina Korpioja, Kjell Henriksson,
Magnus Kauma, Valter Innala och Jonas Tulered
Berglund som suppleant. Styrelsen hade mycket att stå
i, med att servera besökarna kaffe och tårta
Hoppas att denna förening fortsätter leva, enligt uppgift
så är det ca 300 medlemmar i föreningen.

Enskilda SIF-medlemmar som tilldelades
och mottog utmärkelser från riksförbund
var
Lars Lundkvist, (SSF:s ) förtjänstplakett i silver
Jan Lindelöf, (SOFT:s) förtjänstplakett i silver
Esbjörn Nyström, (SOFT:s) förtjänstplakett i silver
Bo Svedlund, (SOFT:s) förtjänstplakett i silver
Ingvar Isaksson, (SOFT:s) förtjänstdiplom

Från Norrbottens Idrottsförbund (NIF):

Ö-Pärlan
HEMSTÄDNING

Från Norrbottens Orienteringsförbund
(NOF)

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

Från föreningen (förutom 50-årsmedaljen)

Städningen sker på fasta tider enligt överens-kommelse.
Det är alltid personal anställd på Ö-Pärlan som städar hos
dig. Vi håller med städ-material.
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.

Ingemar Sandström, Stora ledarmärket
Lars Lundkvist, Stora ledarmärket samt förbundets
medalj i guld
Fia Alamäki, förbundets diplom
Tomas Högström, förbundets diplom
Karoliina Korpioja, förbundets diplom

Lars Lundkvist, förbundets standar samt förbundets
guldmedalj
Ingvar Isaksson, förbundets brons- och silvermedalj
Jan Lindelöf, förbundets silvermedalj
Esbjörn Nyström, förbundets silvermedalj
Johan Tulered, NOF:s förtjänstmärke
Ingvar Isaksson, Elof Anundis minnespris nr 51 samt
standar
Fia Alamäki, standar
Magnus Kauma, standar
Jan Lindelöf, standar
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Välkommen att höra av Er till oss

Vad finns under ytan
Med hjälp av våra specialutrustade fartyg Ocean Surveyor
och Ugglan kartläggs havsbottnens geologi för att få en bild
av berg och jord under havsytan. De tar också
sedimentprover som visar spridningen av miljöfarliga
ämnen.
Fartyget har legat vid kaj på Seskarö under sommaren med
besättningsmän och geologer som kartlägger havsbotten i
Bottenviken och Haparanda Skärgård. Det är SGU, Sveriges
Geologiska Undersökning som äger fartyget. Fartyget är
stort, 38 meter långt och kan inte ta prover från de grundare
delarna. Man har därför med sig en mindre
undersökningsbåt, Ugglan. Det större fartyget måste ha mer

Seskaröbladet december NR 03 / 18

än 10 meters djup. Ugglan behöver endast 0,7 m.
På platser som är väldigt grunda kommer laserskanning att
ske med flygplan. Man samarbetar med den finska
motsvarigheten till SGU. Projektet är EU finansierat Interreg
Nord projekt, Seamboth 2018
Får se vad de funnit under ytan. Vi hoppas att vi blir
delgivna det
Boende efter Fiskarvägen har sett fartyget ligga vid kaj och
tycker att det ser trevligt ut med liv på kajen och då
belysningen syns i mörker.

Ocean Surveyor

EFTERLYSNING
Fredagen den 24 augusti på morgonen eller
tidig förmiddag försvann en kontroll uppe på
Hellskeri. Skärm och stämpelenhet, där den
senare kostar långt över 700 kronor, var och
är försvunna. Hittelön utlovas till den som kan
återställa dessa till föreningen.
Detta händer dess bättre inte så ofta, men av
någon anledning brukar en del så kallade
Naturpasskontroller (betydligt billigare för
SIF) försvinna just denna tid, i slutet av
augusti.
Helt uppenbart är det i dessa fall fråga om
vuxnas verk, och undertecknad har fått hintar
om att det skulle röra sig om någon sorts
personlig hämnd mot underetcknad.
Det drabbar dessvärre idrottsföreningen.
Karl-Erik Nyström

Kontroll 73 som försvann. Foto: Esbjörn Nyström
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Skärgårdstandläkaren
För fem år sedan flyttade Daniel Look till Seskarö. Han
hade ett treårigt kontrakt med Folktandvården i Norrbotten.
Han hade tankar på att återvända till Australien efter att
kontraktet gått ur. Redan efter ett år bestämde han sig för
att bli kvar. Daniel säger att han alltid känt sig som en
nomad, även i Tyskland.
Han kände att han trivdes på Seskarö. Han har köpt hus här
och säger att det känns som att han kommit hem.
Daniel har beslutat sig för att stanna på Seskarö och öppnar
en tandläkarmottagning här. Han använder sig av ny teknik
när det gäller tillverkning av tandkronor, broar och skalfasader. Han kan själv sköta hela kedjan genom att han
skannar in den tand det berör om han skall tillverka en
krona. Tidigare var det hantverk. Nu blir det design i data.
Han läser in scanningen i en separat dator och har en
maskin kopplad till den. I maskinen lägger han ett litet
block, blocken har färg efter patientens tänder. Maskinen
har borrar och tillverkar kronan. Ser man att färgen blir fel
är det lätt att korrigera. Hela processen tar mindre tid och
för patienterna blir det även mindre besvär. Oftast räcker
det med bara ett besök. Effekten är att inte behöva resa
flera gånger, samt färre akutbesök.
Daniel berättar om, utbildningen i Tyskland. Halva tiden i
Tyskland är teoretisk och den andra halvan praktisk. Under
den praktiska delen har de egna patienter. De blir även
tekniker då de tillverkar egna kronor, med avgjutning och
egna modeller
Daniel kom i kontakt med scanning-tekniken när han
studerade till tandläkare i Tyskland. . Från början var han

Bokcafeét

på Träffpunkten
onsdagen den 7/11 2018 kl. 18.00 blev
en fullträff på alla sätt. Kring det stora
bordet satt fullt av informations- och
läshungriga damer. Men var fanns alla
karlar, är det TV:n som tagit över?
Av kunnig bibliotekarie fick vi en
allsidig information om olika slags
böcker, författare, både aktuella och
klassiska, som Susanne på ett enkelt
och intressant sätt gav oss en
nyfikenhet på innehållet i böcker hon
läst, utan att röja för mycket för oss
kommande läsare!
En mycket mysig och trevlig träff,
som gav oss mersmak. Många
personliga inlägg och tips förekom, att
talböcker finns lättillgängliga och är
lätta att prova på. En diger hög av
olika läsvärda böcker var framlagda
och kunde under pausen studeras och
även lånas. Vår trevliga föreläsare
inbjöd oss att gärna besöka
Haparandas biblioteksträffar, som är
öppna för alla. Till våra Ö-träffar
välkomnar vi fler intresserade – även män!
Två timmar gick snabbt i detta sällskap och vi ser fram för
oss fler liknande träffar här på ön. Under kvällen bjöd
Hembygdsföreningen på fika med hembakat till kaffet.
Som avslut en Varm applåd och tack till alla duktiga
arrangörer. Stärkta i anden gav vi oss av in i kvällsdimman.
RS
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tveksam till metoden. Materialen var ej så bra. Tekniken
har gått mycket framåt, med datorer och material. Allt blir
mer precis.
Att öppna en egen klinik på Seskarö, räds han inte för. Han
ser att läget är gynnsamt genom att Seskarö ligger mitt
emellan Kalix och Haparanda. Han tror att även boende i
Övertorneå och Överkalix kommer att söka sig till honom.
Han hoppas att framöver även kunna locka hit ytterligare
en tandläkare.
Det har varit mycket jobb med att bygga den nya kliniken,
men nu är det i slutskedet. Invigning blir den 3 december
med öppet hus och senare på eftermiddagen blir det mingel
med musik.
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Midsommar
Vad tänker du på då?

Midsommar har en viss förväntan. Man planerar för möten
med vänner, kanske fest.
Maten är också viktig, oftast färsk potatis och sill. Sedan
vill man att även solen skall vara framme och värma.
Hembygdsföreningen på Seskarö planerar också firandet.
Vi har ju traditionellt firande på gräsplan , mitt för Folkets
Hus. Någon vecka innan midsommarafton samlas styrelsen
för att kolla vilka som kan ställa upp och jobba och vad
som skall bakas. Vi kollar även om det finns någon
ytterligare frivillig som kan ställa upp. Det brukar ju
komma många besökare. Slutavstämning inför midsommar
skedde i år måndagen innan midsommarafton. Vi kunde
konstatera att vi fått flertalet frivilliga att ställa upp.
Väderprognosen visade på regn, men vi gick och hoppades
på sol. Det regnar ju sällan på Seskarö, sa vi. Förberedelser
hade skett, genom att Mats och co rest tält och burit ut
bord. De hade även fixat midsommarstången. När
midsommarafton kom, var molnen tunga och mörka.
Regnet började skvala rejält när vi i arrangörsstaben
samlades. Vi beslutade att genomföra festen trots regnet.
Borden bars in i stora salen. Spelmännen fick inta scenen.
Det dukades upp i Stora salen.
När klockan var slagen, 14.00 var allt färdigt för ett

firande, men inomhus. Även Haparandabladets reporter
kom till Folkets Hus, med krans i håret. Många barn och
vuxna hade hunnit ut för att plocka blommor till en
huvudkrans innan regent kom. Vi kunde konstatera att allt
var som vanligt, förutom att pilkastning utgått och dans
kring stången. Dans blev det däremot. Det var till och med
dubbla ringar, med Kerstin och Erika som ringdansledare.
Det var många som trotsat vädret och sökt sig till Folkets
Hus. De träffade säkert många sommargäster och en och
annan bekant.
Varmkorv, bakverk, kaffe och dryck hade en strykande
åtgång. Många fick sätta sig i lilla salen.
Tänk vad roligt att det är så många som besöker våra
arrangemang. Tack för att ni kommer.
Vädrets makter kan vi inte rå på
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ORIENTERING 2018
Orientering sommar som vinter är Seskarö IF:s enda
tävlingsidrott för närvarande. Trots att en liten del av
säsongen återstår går det att göra en sorts bokslut, och det
blir ett positivt sådant. Flera arrangemang har genomförts,
de första var DM-tävlingarna i skidorientering i mars. Detta
skedde i samarbete med OK Vargen, Kalix. Huvudansvariga
var Lars Lundkvist och Kjell Henriksson. Omvittnat fina
banor med goda arrangemang var det samstämmiga betyget
från de tävlande.
Den 7 juli arrangerade SIF en jubileumsorientering med
Kjell Henriksson och Ingemar Sandström som
tävlingsledare och Ingvar Isaksson som ansvarig banläggare
med assistans av Jan Lindelöf. 178 deltog, och numera är
det en bra siffra för Norrbotten. Samtliga deltagare erhöll en
jubileumsmedalj, och även denna tävling rönte stor
uppskattning. I övrigt har SIF anordnat träningstävlingar, en
etapp i Östra natt och naturligtvis Naturpasset. Denna gång

såldes över 80 paket. WOD, Världsorienteringens dag,
arrangerade SIF för första gången med stor anslutning. KMtävlingarna, där de yngsta tävlade på campingområdet i
Tromsö och de äldre i Säivis, samlade sammanlagt 22
deltagare. Se bild nedan.
Mycket glädjande har varit ungdomsgruppen som leds av
Kjell Henriksson. Som mest har tolv deltagare varit med.
Några av dessa startade också vid vår jubileumstävling.
Bland de äldre har Jan Lindelöf, Ingvar Isaksson och Lars
Lundkvist varit mest framgångsrika. De vann tillsammans
bland annat DM-stafetten i H170-klassen. Den förstnämnde,
Jan Lindelöf, vann under säsongen fem DM-titlar och kan nu
kalla sig Stor Grabb i norrbottnisk orientering. Jan har under
åren vunnit 30 DM-tecken.
Med grannföreningarna har SIF gott samarbete, som också
sträcker sig över gränsen. Förhoppningar finns att
orienteringssporten inom Seskarö IF ska kunna utvecklas
ytterligare.

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

BG 664-6855
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Två av de flitigaste ungdomsorienterarna Yvette och
Simon Barmosse inför årets KM i Tromsö.
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Teater

”Men nog finns det en framtid”
Teatergruppen från Karungi besökte Seskarö och
framförde ”Men nog finns det en framtid”
Handlingen börjar för publiken utomhus. Visar att
möhippagänget drar vidare. Inför det stundande
bröllopet samlas byns kvinnor för att städa. Det är både
skratt och gråt. Mjölet flyger. Möhippagänget dyker upp
och någon i gänget är mer berusad än andra. Svartsjuka
och förtal sprids angående den tilltänkta brudgummen.
Möhippa hade de, men något bröllop blev det inte
En trevlig teater nästan som en buskis. Jag tror att
skådespelarna haft mycket roligt då de repeterat
För manus stod Elisabet Palo, regi Ros-Mari Barmosse
och koregrafin stod Lisa Hennix Raukola för. Ljud och
ljus skötte Bror Alstermo

SESKARÖDAGEN ?
Någon som firade Seskarödagen på vårkanten? Om inte har
det naturligtvis sin orsak i att någon sådan dag inte existerar,
men i litteraturens värld, där det mesta kan hända spelar
Seskarödagen en stor roll. Förra året utkom en roman av Peter
Fröberg Idling med titeln Julia & Paul - En
försommarberättelse.
Romanen är en kontrafaktisk historia som beskriver ett
svenskt samhälle som i stället för den reformistiska vägen
valde revolutionens väg någon gång efter 1917, och där
händelserna på ön kom att betyda mycket symboliskt. Det var
här som revolutionen så att säga hade startat. Det samhälle
som hade skapats var en förtryckarstat inte olik DDR på sin
tid. I detta samhälle försöker huvudpersonerna Julia och Paul
leva, men hamnar i konflikt med statens
kontrollorganisationer.
Romanen handlar alltså inte så mycket om Seskarö, men när
man i romanen bildar en studiecirkel sker det med Sigurd
Klockares Svenska revolutionen som kurslitteratur.
Att Seskarödagen inte existerar som nationell helgdag i
verkligheten är att betrakta som en välsignelse.
Karl-Erik Nyström

VINNARE – NATURPASSET 2018
Den 4 oktober drog Seskarö IF årets
vinnare i Naturpasset. Hela 87 paket
såldes, och bland de inlämnade
startkorten lottades följande vinnare
fram:

Alla kontroller
Presentkort 300:- Jonas Rönnqvist
Presentkort 200:- Eva Lindström
Naturpasspaket 2019 Jan Lindelöf

Minst 10 kontroller
Presentkort 250:- Erland Wallgren
Presentkort 200:- Birgitta Lindelöf
Presentkort 150:- Lars-Åke Gustavsson
Naturpasspaket 2019 Lars-Peter Isaksson
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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

