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Rakubränning 

Läs om Seskarö Konst och Hantverksförenings 
senaste kurs i rakubränning och anmäl dig om du vill 
prova på lite keramik med en speciell typ av 
glasering/bränning. Läs mer på sidan 2. 

Gymgänget! 

Här nedan ser ni en del av gänget som tränar 
tillsammans. 

Läs mer om PRO:s aktiviteter på sidan 4 
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Vårvintern och ljuset 
är här igen 

Härlig känsla av förväntning 
och planering inför sommaren 
börjar spira. Att nu äntligen 
alla restriktioner är borta och vi 
åter kan börja mötas i olika 
sammanhang känns bra, fast 
dock fortfarande med viss 
försiktighet.  
Mycket är på gång på Folkets 
Hus nu Ungdomsgruppen är i 
full gång på övervåningen av 
FolkesHus. Varje torsdag kväll 
fylls huset av 20-30 ungdomar. 
Där bakas, spelas, chillas och 
pysslas för fullt. Släkt-
forsknings gruppen träffas varje söndag för att göra 
djupdykningar i det egna släktledet. Musikgruppen KassEtt-
bandet som består av 5 Seskaröherrar musicerar regelbundet 
och tränar på sin repertoar. Kanske får vi chans att höra dem 
snart. Öns sommar-traditioner som Midsommarfest och 
Skärgårdsfestival har åter börjat planeras. Skärgårds-
festivalen kommer att äga rum 21-24 juli.  
Vi vill gärna ha in ideer och tips från er alla på olika 
aktiviteter som kan arrangeras under dessa dagar. Hör av er . 
Bagarstugan ska börjas sätta upp under sommaren. Här 
behöver vi hjälp av alla slag. Vi kommer att gå ut med 
annonser när arbetet startar upp. Hembygdsföreningens 
årsmöte är bokat 27 mars kl. 17.00 Vi hälsar alla välkomna. 
Vi vill önska er alla en riktigt skön vår 

Hembygdsföreningen / Erika 

Biljard är populärt. 

Vårens kurser i Rakubränning 

Vi på Seskarö konst och Hantverksförening har under sen-
sommaren och hösten 2021 haft kurser i rakubränning. Vår 
första utmaning var att bygga ugnen med värmetåliga stenar. 
Den uppgiften visade sig inte vara allt för lätt eftersom vi 
inte fick upp temperaturen nog högt. Följden blev att vi helt 
enkelt fick bygga upp ugnen tre gånger i olika konst-
ellationer för att slutligen få ett bra resultat. För att få upp 
värmen behövdes mera drag och det fick vi igenom att bygga 
upp ugnen högre samt att sätta en fläkt på utsidan för att 
verkligen få bra fyr på elden. Vilken härlig känsla när det 
visade sig att temperaturen gick upp till ca 1000 grader och 
alstrens glasyr smälte och blev härligt glansig. Under hösten 
hade vi kurser för medlemmar men också en egen bränning 
med lyckat resultat. 
Modern raku som är en mycket gammal bränningsmetod som 
har sitt ursprung i Japan. Det går till så sätt att de i förväg 
brända keramiska alstren doppas i glasyr och ställs in i en 
ugn, som värms upp till omkring 900 - 1 000 grader Celsius. 
Alstren tas ut ur ugnen, medan de fortfarande är 
rödglödande. När man tar ut godset direkt ur den heta ugnen 
gör det att glasyren spricker/krackelerar vilket är typiskt just 
för rakubränning. Slutligen läger man ner det heta alstret i 
sågspån och annat brännbart material vilket gör att de 
oglaserade ytorna blir svarta p.ga syrebrist. 
Vi hörde under hösten att det fanns ett stort intresse att delta i 
kursen och vi kommer nu under våren att erbjuda kurser i 
Rakubränning. Kursen i stort innebär att vi träffas två 
gånger. 
Det första mötet tar vi och gör alster i lera som sedan måste 
torkas och råbrännas/skröjbrännas. 
Det andra mötet innebär att föremålen glaseras och läggs i 
rakuugen för att värmas upp/eldas upp till 1000 grader för att 

slutligen läggas i 
sågspån för den rätta 
effekten. 
Datum för det första 
mötet där vi gör alster 
är 7 maj vilket sker på 
Träffpunkten. Den 
första dagen tar upp 
till 5h i anspråk och vi 
bjuder vi på kaffe/te 
och fika. 
Det andra mötet för 
bränning sker den 21 
samt den 22 maj. 
Dagen för bränning 
delas upp i två dagar 
eftersom ugnens storlek gör att inte allt för mång alster kan 
brännas åt gången. Bränningsdagarna tar ca 6–8 timmar 
vilket innebär att man får ta med egen lunch. Vi bjuder på 
Kaffe/te och fika. Vi kommer bara att kunna ha ett visst antal 
deltagare på kursen så skynda er att anmäla. Först till kvarn 
gäller. 
Att delta på kursen kostar 350 kr för medlemmar och 500 kr 
för icke medlemmar. Betalning via bankgiro 5554–8705 
lägg en notering med rakukurs. 
Vill man bli medlem så är avgiften 100 kr på bankgiro 5554
–8705 
Eftersom vi eldar med ved i ugnen tar vi tar tacksamt emot 
ved till eldning. Vi har också möjlighet att hämta upp ved. 
Anmäl er till kursen via mejl till 
maritha.eliasson@haparanda.se eller via mobil till 073–
8465461 

Ungdomsgruppen har ny lokal. 

Under hösten fick Elisabeth Lerdin anställning med 4 timmar 
per vecka och samtidigt byttes lokalen från Träffpunkten till 
Folkets Hus. Ungdomarna träffas torsdagar och är delad i två 
grupper. Träffarna är omtyckta. Första kvällen kom 
sammanlagt 35 ungdomar. Man spelar pingis, biljard och 
bakar. Ett annat sätta att umgås de är träffarna i vår egen 
”ungdomsgård” 
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MAIRID ULFSTRÖM (f. Bäckman) 

Seskarös äldsta någonsin Mairid Ufström, född Bäckman, har 
avlidit någon månad före sin 104-årsdag. En fin intervju med 
henne gjordes för Seskaröbladet, nr 1/2015  
Denna utfördes av skoleleverna Emmi Hentilä, Linn Innala 
och Julia Lindström. I den berättar Mairid om sin uppväxt på 
ön och även om sitt stora idrottsintresse. Hon deltog i den 
damfotbollsträning man bedrev, som dock skedde utanför 
idrottsföreningens ram. Men när det var dags för så kallad 
muntrationsmatch fick damerna spela mot ett gubblag. En 
sådan beskrevs i Seskaröbladet, nr 1/2011 av dåvarande 
redaktören Susanne Westberg. Där finns också en lagbild. 
Från denna match på Seskarös dåvarande fotbollsarena på 
Fridhem finns också denna ”actionbild,” till höger, med 
Mairid i centrum, möjligen då hon avgör matchen. 
Uppgifterna under fotot är skrivna av Mairids dåvarande 
granne, förvaltare Abner Lindahl. 
Som så många andra ”utvandrade” Mairid Bäckman från 
Seskarö för att i mitten av 60-talet återkomma till ön som 
Mairid Ulfström tillsammans med maken Holger. Hon 
avslutade sitt arbetsliv på skattekontoret i Haparanda innan 
hon gick i pension. Maken Holger avled 2002, och Mairid 
kom att vara kvar på ön innan hon flyttade in till centralorten. 
Mairids fastighet innehas nu av Jan Lindström, som bodde 
granne med henne. Han intygar att Mairid var synnerligen 

SESKARÖ IF 

När pandemin snart kanske är definitiv historia börjar 
verksamheten inom Seskarö IF efterhand återgå till det 
normala. Styrelsen har beslutat att valborgsmässofirandet ska 
ske som förr, före Covidutbrottet. Detta naturligtvis med den 
reservationen att något nytt utbrott inte sker. 
Skidsektionen har fortsatt träningsverksamhet och planerar 
för KM, klubbmästerskap i slutet av innevarande månad eller 
i början av nästa. 
Gymmet och hallen är nu öppna enligt de bestämmelser som 
råder. Öppettiderna återfinnes i särskild annons i tidningen. 
Orienteringssektionen räknar med en traditionell 
barmarkssäsong. Planering för Naturpasset pågår. Ganska 
omfattande skogsgallring innebär merarbete för att hitta 
terräng som inte är alltför svårforcerad. 
Sebastian Westin- Viippola, föreningens duktige 
parasportare, belade en 5:e plats vid VM i Lillehammer. 
Den regerande bronsmedaljören från VM i St Moritz 
2020/2021, Sebastian Westin-Viippola från Seskarö IF, har 
haft en minst sagt upphackad säsong på grund av Covid-19, 
reserestriktioner och sjukdom. Han har missat samtliga 
säsongens tävlingar i världscupen. Men när det var dags för 
VM fanns Sebastian återigen med i startlistan. 
Träningen såg trots frånvaro av tävling under hela säsongen 
bra ut för "Sebbe". Han radade upp flera topplaceringar och 
visade prov på fin åkning. Efter första tävlingsdagens två åk 
låg han dock på en total 6:e plats i det 17 personer starka 
startfältet. 
Efter ett stabilt och ett riktigt bra åk i avslutningen lyckades 
Sebastian plocka en placering under den avslutande dagen 
och slutade på en fin 5:e plats i VM. 
- Sista åket var magiskt bra och efter omständigheterna är 
jag väldigt nöjd, säger Sebastian Westin- Viippola. (Från 
Swesliding) 
Barngymnastikgrupper är i gång liksom en innebandygrupp. 
Boulespelarna träffas två gånger i veckan, detta i hallen tills 
utebanan tinar fram. 

För SIF Karl-Erik Nyström 

idrottsintresserad och noga följde med sportvärldens 
händelser Karl-Erik Nyström 
Artiklarna i Seskaröbladet som hänvisas till kan nås via 
Hembygdsföreningens hemsida. Seskaröbladet nr 1/2011 och 
nr 1/2015. 

TORE SVEDLUND  
-HEDERSMEDLEM I SESKARÖ IF 

Vid SIF:s senaste styrelsemöte beslöt styrelsen att kalla Tore 
Svedlund till hedersmedlem i föreningen. Nyligen fyllde Tore 
60 år och under många av dessa har han varit synnerligen 
aktiv inom Seskarö IF. Tore är den hittills yngste i SIF som 
valts till ledamot i en sektion. Det skedde när den första 
orienteringssektionen bildades 1975. Han har varit ordförande 
i orienteringssektionen, ledamot i skidsektionen och därtill 10
-talet år i huvudstyrelsen, bland annat som ordförande under 
åtta år. När SIF 1982 vann sitt första senior-DM, detta i 
skidbudkavle fanns Tore med i laget. Vid många tävlingar 
föreningen arrangerat har han tagit på sig uppgiften som 
tävlingsledare. 
Utmärkelsen ska enligt de preliminära planerna utdelas i 
samband Valborgsmässofirandet 
Styrelsen SIF 
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PRO Seskarö  
är en aktiv förening 

Måndagar, onsdagar och fredagar har ett gäng 
hurtiga samlats på morgnarna för gemensam 
gymnastik och styrketräning i Sporthallen. 
Gymnastiken ökar rörlighet och välmående 
hos deltagarna. Onsdagarna har varit 
reserverad för gymmet. Allt för att överbygga 
krämpor och ge ett glatt humör Gymnastiken 
leds av Ulf Nordström på måndagar och 
fredagar. Tisdagar och torsdagar är det även 
boule i Sporthallen. Boulen leds av Rut 
Österberg och Ulf Nordström 
Ibland är det några som samlas för en 
gemensam sparktur. En sparktur i vårsolen ger 
både livsglädje och motion. Vi har så många 
fina vägar, stigar och leder på ön som kan 
användas. Sparkföret har varit bra och det är ju 
en trevlig motionsform att göra tillsammans. 
För att främja motion har PRO Seskarö infört 
motionskort mellan februari och maj. Man 
skall motionera minst 20 minuter per dag och 
minst 15 dagar per månad. Vinster lottas ut 
Karin Nordström har dragit upp två nya vävar. 
Här är det Tuula Kärkkäinen som väver sitt 
första alster efter många års uppehåll. Kypert 
heter den här grundbindningen i vävning. Den 
ger en snett löpande linje över tyget. Resultatet 
blir så fint. 
Tuula och Erkki Niska är intresserade av 
lokalhistoria. De har flyttat till Seskarö ganska 
nyligen och har gått med i PRO. Ett bra sätt att 
lära känna sin nya hemort är att läsa om den. 
En bokcirkel om Seskarös innehållsrika 
historia vore intressant. Det finns så många 
historiska platser som man kan besöka här på 
ön. 
Vi hoppas på många upplevelserika aktiviteter 
under våren. 
 

Information 

Äntligen efter 2 års kamp, har vi fått rätt. 
Regionen öppnar en filial på Seskarö. 
Mottagningen skall bemannas en dag i veckan 
av sköterska eller läkare. Detta stod att läsa i 
våra lokala tidningar den 10 februari. 
Förklaring: På en filial skall en kunna få 
möjlighet till medicinsk bedömning och åtgärd 
av sjuksköterska eller läkare. De skall 
regelbundet hålla öppet minst en dag i veckan 
och ligga minst 45 km från en hälsocentral och 
ha 150 boende eller fler som är 65 år eller 
äldre. 
En servicepunkt bemannas av sjuksköterska 
eller undersköterska. Ma skall kunna ta prover 
och få hjälp med enklare vård. Öppettiden 
skall vara regelbunden minst varannan vecka 
och ligga 25–45 km från närmaste 
hälsocentral. 

Gymträning på onsdagar för seniorer! 

Lokalhistoria intresserar Kaija och Erkki Niska. 

En sparktur i vårsolen ger livsglädje och motion. 
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Mattias i hundraårigt spår 

Seskarös Mattias Vallgren 24 år har gjort sin första start i 
Vasaloppet. När han fick frågan om han skulle hänga med av 
en kompis tvekade han inte. Kompisen fick dock senare 
avbryta sina Vasalopps planer, men Mattias beslöt sig för att 
fortsätta att träna och genomföra det på egen hand. Förutom 
att få många träningsmil på skidorna har Mattias också 
försökt träna på att finslipa sin åkteknik, för att kunna åka så 
energisnålt som möjligt. Att åka Vasaloppet är något man 
måste testa, säger Mattias. Allt runtomkring var en riktig 
upplevelse, från resan ner till Mora, bussen mellan Mora och 
Sälen, att hitta sin plats i startfältet och glädjen och 
engagemanget från alla. Det är en riktig folkfest! Man märker 
att alla är stolta över Vasaloppet. Den tuffaste delen av loppet 
var mellan Risberg och Evertsberg. Efter att ha stakat i 56 km 
så kommer många stigningar som tar hårt på både krediterna 
och psyket. Så kommer Lundbäcksbacken som tar ännu mer 
av orken. Starten var också ganska tuff. Inte tuff för orken, 
men för tålamodet. Det första 1,5 km tog ca 1,5 timme att 
avverka. Det var också denna del som senare resulterade i en 
ständig tidsnöd förbi varje station. När Mattias kom till 
Oxberg, 28 km från målet så var de berömda snöret draget 
över spåren och de var bara att kliva av både spår och skidor. 
Så klart jag är besviken att jag inte tog mig i mål, berättar 
Mattias. Men jag ångrar inte mitt deltagande. Nästa gång ska 
jag försöka ta mig in i ett startled längre fram, då ger man sig 
själv en bättre chans att lyckas. För en nästa gång kommer 
det att bli, jag måste ju få min revansch, avslutar Mattias. 

/ Erika 
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SKIDORIENTERINGSTÄVLINGAR 

Lördagen den 5 mars genomförde SIF två skid-
orienteringstävlingar, den första DM-tävling i sprint. Den 
andra var en medeldistanstävling ingående i NOF-cupen. 
Deltagarantalet uppgick till 63 respektive 60. 
Tiotalet funktionärer arbetade på tävlingsdagen. Terrängen 
som nyttjades var området i anslutning till samhället och på 
Ormberget. Huvudfunktionärer var Kjell Henriksson, 
tävlingsledare, Ingvar Isaksson, spåransvarig och 
undertecknad banläggare. Bland deltagarna fanns inte 
mindre än tre juniorer som någon vecka senare tävlade vid 
junior-VM. Glädjande nog kunde föreningen ställa upp 
med sex ungdomar som alla klarade uppgiften. Allra bäst 
lyckades Lo Karbin med DM-seger i D 14. Övriga 
ungdomar var Vilma Lundbäck, Yvette Barmosse, 
Alexandra Lindström samt Elsa och Emil Tulered. Bland 
de äldre åkte Hans Ylipää, SIF:aren från Liviöjärvi utanför 
Pajala som noterades för två andraplatser samt debuterande 
Peter Karbin. I Haparandabladet återfinns ett fint referat 
med bilder av bland annat våra ungdomar. Den som 
bevakade för HB var Stefan Engström med rötter på 
Seskarö. 
Ella Turesson, segrarinnan på vår tävling om sprint-DM 
visar sin klass under de pågående VM-tävlingarna. Första 
dagen blev det silver, en sekund från seger, och dagen efter 
guld på medeldistans med ganska så stor marginal ned till 
tvåan 
SIF har sedan arrangörsdebuten 1976 anordnat inte mindre 
än 25 tävlingar i skidorientering med sammanlagt cirka 
1500 starter. Störst var Norrlandsmästerskapen 1989. Det 
är i skidorientering SIF skördat de största framgångarna 
genom åren, 20-talet SM-medaljer, några av den finaste 
valören, har erövrats. Och cirka 90 DM-guld har SIF:are 
kammat hem. 
Tilläggas kan att två av de senare förbundskaptenerna, 
Frans Wickbom och Claes Turesson båda tävlat för SIF. 
Nu hoppas sektionen att föreningens ungdomar ska föra 
SIF:s fina traditioner vidare. 

Karl-Erik Nyström 

Vilma Lundbäck, Yvette Barmosse, Lo Karbin, Alexandra 
Lindström, Emil Tulered och Elsa Tulered., I bakgrunden 
ledaren Kjell Henriksson. Foto: Stefan Engström, 
Haparandabladet  

Hans Ylipää, dubbeltvåa vid tävlingarna. Hans har bl.a. 
erövrat tre SM-guld i veteranklassen för SIF. 

Lo Karbin intervjuas av Stefan Engström, reporter Syskonen Elsa och Emil Tulered efter dagens andra lopp 
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Seskarö, skolan  
med Skogen i skolan 

En strålande vacker vinterdag hade hela 
Seskarö skola en utedag i skogen. Det 
var föreningen Skogen i skolan 
tillsammans med Stenvalls trä som 
anordnade dagen och höll i 
aktiviteterna.  
Vi fick lära oss mer om allemansrätten, 
skogen och träden samt hur träd 
förädlas på vårt sågverk. Vår före detta 
elev Tim Hansson, som jobbar här på 
sågen och nu har flyttat tillbaks hit till 
Seskarö, berättade hur hela trädet tas 
tillvara och inget går tillspillo. Vi fick 
lära oss hela vägen ”från planta till 
planka”. Lunchen som lagades över 
öppen eld avnjöts av alla med god aptit i 
det strålande solskenet. 

Seskarö skola 

Fiskeboda? 

Någon som vet något om denna ”fiskeboda” som står 
vid Salmensuu här på Seskarö 
Den är nog flyttad dit någon gång långt tillbaka. 
Pratade med Helge Söderholm och han berättade att 
den stått där länge. Har kommit dit innan han föddes, 
1935. Hör av er till mig på mail, ingegard.w@telia.com 
eller tfn 070 5706342, om ni har något att berätta om 
den 

Matlagning över öppen eld avnjöts, Tim Hansson på bilden till höger. 



 
 
 

 
 

 

Kolla oss på nätet! 
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! 
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Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

GRÄSROTSVAL - SESKARÖ 

Seskarö IF påminner om möjligheten att ge 
sitt stöd till föreningen via Svenska spel. Vid 
inlämning av tips, lotto osv kan man göra ett 
Gräsrotsval. Väljer man då Seskarö IF 
kommer en del pengar föreningen till del, 
öronmärkta för barn- och ungdomsidrotten. Ett 
tips så gott som något för er som har sitt hjärta 
för Seskaröidrotten. Ni behöver ingalunda bo 
på ön för att ge oss detta stöd. 

Styrelsen för Seskarö Hembygdsförening 

Erika Medström ordf 

Maud Videhult v ordf 

Saara Innala kassör 

Kerstin Johannessen sekreterare 

Marjatta Morin ledamot 

Ingegärd Wennberg ledamot/redaktör 

Elisabeth Lerdin ledamot 

Terhi Berglund ledamot 

Virpi Hermansson suppleant 

Ellinor Mjörnerud supplean 

BG 664-6855  

  073-0359033  

E-post: seskaro.hembygdsforening@gmail.com  

Efterlysning berättelse eller foto 

Är det någon av våra läsare som har någon 
berättelse eller foto , nytt eller gammal, från Seskarö, 
som ni vill dela med er. Den kan vara ny, historisk 
eller tänkvärd. Skriv ner den. Har du inte möjlighet att 
skriva ner den själv eller har någon som kan hjälpa 
dig med det, hör av dig till mig så skriver jag ner den. 
Mitt telefonnummer är 070 5706342 eller e-post 
ingegard.w@telia.com 

Öppettider!  

Idrottshallen och gymmet 
 alla dagar  

06.00-22.00  
övrig tid stängt 

Stöd Seskarö 
Hembygdsförening!  

Bli medlem!  
Endast 200 kronor/år  

Medlemmar utanför  
Seskarö 260 kr  

(pga portokostnad)  

BG 664-6855  

mailto:seskaro.hembygdsforening@gmail.com

