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Medlemstidning för Norrbottens hembygdsförbund  Årgång 36 - Nr 2-2014

Tema:  Lappländska nybyggen

Abborrträsk och Peltovaara

17 km från Gällivare mot Porjus ligger Abborrträsk och Peltovaara som en port till Världsarvet Laponia. Där 
har Gellivare sockens hembygdsförening och Gällivare naturskyddsförening sin verksamhet med att synliggöra 
och bevara områdets höga kultur- och naturvärden.
I området finns det slåtterängar som ingår i nätverket för utvalda miljöer - Natura 2000. Området består av en 
kombination av slåttermark, gårdstun och åkermark.
En rensning av sly mot själva träsket skedde under -90 talet av båda föreningarna för att växterna skulle få mer ljus.
Här passerar Rallarstigen mellan Gällivare och Porjus, en sträcka på 44 km och går igenom utkanterna av Mud-
dus/Muttos nationalpark. Ända sedan 1700-talet var det här en viktig led, först för lokalbefolkningen, senare 
även för turister och rallare. Stigen börjar vid Vassaraträsk i Gällivare och slutar vid i Porjus. 
 I området mellan Gällivare och Porjus var det förr tiotalet nybyggen och bosättningar. Abborrträsk anlades 
1757, Jutsarova, Nenäsvaara 1836, Saivorova 1830, Muddusträsk 1857. Kelva och Stubba var samenybyggen från 
senare 1800- tal. Rovanen var en bosättning inom nybygget Abborrträsk från 1880-talet till 1911.
I  närheten finns mångfaldsparken Peltovaara - en levande 558-åring men Abborrträsk är pärlan i parken.
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Redaktör´n
Nu står vintern framför dörren, trädens löv har nått 
marken. Men ingen har kanske tänkt på att vi här uppe 
har träd som har gener anpassade för södra Sverige, 
dom brukar ha sina löv och färgprakt kvar långt efter 
de infödda som släppt sina löv. Hösten känns lite längre 
med dessa träd.
 Det var lite reflexioner över hösten. Jag nåddes av 
beskedet att den årsbok som vi tillsammans med Norr-
bottens museum ger ut till våra medlemmar innan års-
skifte har inställts. Tråkigt att detta bokprojekt hänger 
på ett fåtal personer. Avsaknaden av reservplaner verkar 
inte finnas, och på tal om reservplaner så finns det en 
redaktionskommitté som mig veterligt inte har något 
inf lytande. Det har diskuterats i styrelsen om just 
årsboken och dess svällande storlek och tillika ökade 
distributionskostnader, detta måste åtgärdas.
 Nu har vi numera Nils Harnesk som vår man i sty-
relsen men även anställd på museet, och vad jag hört så 
skall han se över organisationen kring årsboken. 
 En titt i bokhyllan talar sitt eget språk, på 80-90-talet 

var den hanterbar i storleken men sen ökade den till att 
bli allt större och större. Sen tycker jag att det finns ett 
litet ansvar för museet, våra medlemmar, enskilda och 
föreningar förväntar sig att få en årsbok i slutet av året, 
den ingår ju i medlemsavgiften.
 En annan sak jag har stora förväntningar är den nya 
portalen - Norrbottens kulturarv som nu finns ute på 
nätet. Undertecknad har varit med under hela resans 
gång, ända sen de första initiala resonemangen fördes 
på tal. Nu är den färdig att fyllas med kulturhistoriskt 
material. 
 Att föreningens ekonomi blir bättre och bättre, hop-
pas jag att vi har råd och möjlighet att komma ut med 
tre nummer per år. Det lilla häftet om alla Norrbottens 
hembygdsgårdar står för dörren, en uppdaterad version.
En annan trevlig uppgift är att besöken på hembygds-
gårdarna har ökat rejält på sista tiden. 
 Kanske det behövs en uppdaterad skrift att delas ut 
gratis i länet.

Rolf Johansson
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Våra organisationer representerar lite drygt 1 000 000 
medlemmar i Sverige, av dessa omkring 15 000 i Norr-
botten. Tillsammans är vi mångdubbelt större än något 
av dagens politiska partier och vi representerar och 
kanaliserar därmed en större och bredare folkrörelse 
än några andra organisationer i Sverige. Gemensamt 
är att vi är partipolitiskt obundna och att vi värnar 
om en levande natur- och livsmiljö där lokalbefolk-
ning och besökare kan njuta av ett bevarat kulturarv, 
ett rikt friluftsliv och fungerande ekosystem med rik 
artrikedom. Vi värnar en ekologisk, social, kulturell 
och ekonomiskt hållbar utveckling som den definieras 
i Brundtlandrapporten:
 En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov.
 Tyvärr ser vi att dagens mineralpolitik går stick i 
stäv med kommande generationers möjligheter till ett 
gott liv. Vi ser en jakt efter naturresurser som bidrar 
till att ekosystemen överexploateras. En exploatering 
som bidrar till att hoten från klimatförändring och 
miljöförstöring växer. En rovdrift som bidrar till att 
kulturarv och identitet för såväl urfolket samerna som 
lokalbefolkningen i allmänhet är hotat.
 I Rönnbäcken visade regeringen att ett konkursmäs-
sigt gruvföretags intressen, ett gruvföretag som dess-

utom utreds för ekonomisk brottslighet, vägde tyngre 
än riksintressena för såväl rennäring som kulturmiljö. 
I Gállok visades samrådsprocessens brister och det 
nära obefintliga inflytandet som civilsamhället har i 
processen fram till en gruva genom de konflikter som 
slitit isär samhället. I Blaiken visades bristerna i till-
ståndsprocessen och tryggandet av medel för sanering 
av gruvområdet. Brister som finns kvar än idag trots 
skärpningar i miljöbalken.  Dagens mineralpolitik tillå-
ter också mer eller mindre obehindrat prospektering och 
i förlängningen även gruvbrytning inom naturreservat 
och Natura 2000-områden.
 Vi menar att mineralpolitiken måste ses över för att 
säkra en långsiktigt hållbar utveckling. Vi menar att 
Sverige enligt ratificeringen av Landskapskonventionen 
2011 måste inkludera lokalbefolkning och civilsamhäl-
let i den gemensamma markanvändningen i en högre 
grad än tidigare. Vi menar slutligen att principen om 
långsiktigt hållbar utveckling måste överordnas mine-
ralutvinningen och att prospektering och brytning av 
mineral kan och ska prövas utifrån miljöbalken.

Naturskyddsföreningen
Svenska Turistföreningen

Friluftsfrämjandet
Norrbottens hembygdsförbund

Rovdriften hotar vår livsmiljö
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Unga hembygdsambassadörer i Piteå
2013 startade Sveriges hembygdsförbund pilotprojektet Ung Hembygdsambassadör. Projektet syfte är att 
engagera ungdomar med olika bakgrund i deras hembygder samt att väcka intresse och sprida kunskap om 
friluftsliv. Utöver det har målet även varit att ge ungdomarna erfarenhet av föreningsliv och lokal demokrati. 
Låt gärna Piteås initiativ  spridas över länet för vi behöver sådana ambassadörer för att utveckla hembygdsrö-
relsen. Ett utdrag från utvärderingen finns här att läsa.

Under sommaren 2014 har vi arbetat som Unga Hem-
bygdsambassadörer i Piteå kommun. Målet med pro-
jektet har varit att väcka intresse för landsbygden bland 
unga i Piteå. Grunden till projektet uppkom i samband 
med att vi deltog i en studiecirkel för att bli unga hem-
bygdsambassadörer, ett projekt som drivs av Sveriges 
Hembygdsförbund.
 Det är första gången detta projekt genomförs i Piteå 
vilket innebär att vi har fått testa oss fram för att uppnå 
bästa möjliga resultat. Vi startade projektet med att göra 
en Facebooksida med namnet Ung Hembygdsambassadör 
Piteå. Vi har uppdaterat sidan flitigt under projektets 
gång och det har varit vår starkaste kanal för att nå ut 
till ungdomar även om det har varit svårt att locka dem 
till att gilla sidan. För att få unga att vilja följa vår sida 
anordnade vi en tävling på Facebook vilket ledde till att 
vår sida spreds. 
 För att uppnå projektets mål har vi använt oss av olika 
metoder, vi har besökt olika platser på landsbygden som 
vi har marknadsfört via Facebook, deltagit i lokala ar-
rangemang, ordnat utflykter för ungdomar samt träffat 
olika personer som är engagerade i landsbygden på olika 
sätt. I början av projektperioden hade vi besök av Vik-
toria Hallberg från Sveriges Hembygdsförbund som är 
projektledare för det nationella projektet Ung Hembygd-
sambassadör. Sveriges Hembygdsförbunds förhoppning 
är att fler unga hembygdsambassadörer ska utbildas i 
Piteå och därför har vi tillsammans med Viktoria träffat 
och informerat tänkbara aktörer för en ny studiecirkel. 
Det har även varit ett av våra delmål i projektet att sprida 
kunskap om och inspirera andra till att utbilda sig till 
unga hembygdsambassadörer.
 Svensbyns hembygdsförening har varit ansvariga för 
det här projektet och de har varit ett stort stöd i vårt pro-
jekt eftersom att de har kunnat bidra med både kunskap 
och lokaler. Det har även varit bra för oss att ha en egen 
handledare som vi har kunnat vända oss till då vi har haft 
funderingar. Det har också varit bra för oss att vi kunnat 
träffa ansvariga på Piteå Summergames, Turistbyrån och 
Camp Fagervik för att få tips och råd om olika saker.
 Eftersom att det är första gången som projektet ge-
nomförs så har det varit svårt att se tydliga resultat. Vi 
anser att projektet skulle behöva genomföras under flera 
somrar för att uppnå större effekt då flera har hunnit bli 
informerade om vad projektet innebär. Det vi vet med 
säkerhet att vi har uppnått i år är att flera ungdomar har 

besökt platser som de inte har besökt förut och att många 
som har deltagit i våra evenemang har varit nöjda. Även 
om det är svårt se så hoppas vi även att vi har inspirerat 
andra att besöka Piteås landsbygd mer, bland annat de 
som har sett inläggen på vår Facebooksida. 
 Några saker har gått extra bra för oss. Vi rekommen-
derar stark eventuellt kommande projekt att samarbeta 
med andra ungdomsprojekt i kommunen för att nå ut 
till så många som möjligt. Även att använda Facebook 
som marknadsföringsverktyg anser vi har varit bra, det 
har möjliggjort att vi har kunnat sprida vår information 
till många på ett snabbt och effektivt sätt. Eventuellt kan 
även andra sociala medier vara bra att använda sig utav, 
exempelvis Instagram. 
 Utifrån våra förutsättningar så anser vi att detta har 
varit ett lyckat projekt och vi hoppas att det kommer att 
genomföras igen nästa år, i en förbättrad upplaga. 
Eftersom att det är första gången som projektet genomförs 
så har det varit svårt att se tydliga resultat. Vi anser att 
projektet skulle behöva genomföras under flera somrar 
för att uppnå större effekt då flera har hunnit bli informe-
rade om vad projektet innebär. Det vi vet med säkerhet 
att vi har uppnått i år är att flera ungdomar har besökt 
platser som de inte har besökt förut och att många som 
har deltagit i våra evenemang har varit nöjda. Även om 
det är svårt se så hoppas vi även att vi har inspirerat andra 
att besöka Piteås landsbygd mer, bland annat de som har 
sett inläggen på vår Facebooksida.

Julia Lundberg och Lisa Stare
Se även Facebook (Ung hembygdsambassadör i Piteå)

I år utbildades två hembygdsambassadörer  på Svens-
byliden i Piteå.
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Så var det då dags att sjösätta länets egen kulturarvpor-
tal. Om vi ser tillbaka under denna resa, så började de 
första trevande stegen redan i slutet av 2010, där Olle 
Mattson, då arkivchef samt Helena Carlström, Jimmy 
Gärdemalm, Rolf Johansson, Björn och Eila Fredriks-
son träffades för att spåna om det finns ett behov av 
en samlad portal för Norrbottens kulturarv. Det hela 
utmynnade senare till ett seminarium i februari 2011 
där vi bjöd in representanter från forskarföreningar, 
hembygdsföreningar, arkiv, bibliotek och museer i 
länet. 
 Ett 60-tal representanter kom från ett 30-tal för-
eningar från hela länet för att diskutera på vilket sätt 
den lokalhistoriska forskningen i länet kan utvecklas 
och tillgängliggöras.
 Inbjuden var Märta Molin, erfaren ABM-samord-
nare i Västernorrland, om samverkan och kultur-
arvsportaler. Märta Molin, erfaren ABM-samordnare 

i Västernorrland, om samverkan och kulturarvspor-
taler.
 Under processens gång fanns arbetsnamnet ”Ra-
kare spår till Norrbottens kulturarv och vi bildade 
ett råd med beteckningen ABMF-rådet där Arkiv, 
Bibliotek, Museer och Föreningar som skulle driva 
projektet frammåt.
 Det blev många möten och till slut så föll alla bi-
tar på plats., dels med finansieringen och dels att en 
projektledare, Elisabet Drugge som anställdes för att 
förverkliga visionen vi hade - Norrbottens kulturarv.
Nu är portalen färdig att sjösättas och fyllas med 
material från länets hembygdsföreningar, forskarför-
eningar, arkiv och bibliotek. 
 För hembyygdsförbundets del är redaktören kon-
taktperson för de föreningar som vill lägga upp och 
komma in i vår kulturarvsportal, ta gärna kontakt 
med mig, adress finns i början av tidningen.

www.kulturarvnorrbotten.se

Om kulturarvsportalen
En central del av webbplatsen är den databas där fören-
ingar själva kan ladda upp sitt kulturarvsmaterial. Här 
har länets närmare 200 kulturarvsföreningar möjlighet 
att visa upp sin hembygd och sitt kulturarv.
Det material som laddas upp syns även i den nationella 
databasen Kringla och den internationella databasen 
Europeana.

Kulturarv Norrbotten drivs av Norrbottens museum 
men bygger på samverkan mellan kulturarvsinstitu-
tioner och kulturarvsföreningar. Styrgruppen, det så 
kallade ABMF-rådet, består av representanter från länets 
arkiv, bibliotek, museum och kulturarvsföreningar.
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Abborrträsk och Peltovaara

17 km från Gällivare mot Porjus ligger Abborrträsk och 
Peltovaara som en port till Världsarvet Laponia. Där 
har Gellivare sockens hembygdsförening och Gällivare 
naturskyddsförening sin verksamhet med att synliggöra 
och bevara områdets höga kultur- och naturvärden.
 I området mellan Gällivare och Porjus var det förr 
tiotalet nybyggen och bosättningar. Abborrträsk anla-
des 1757, Jutsarova koloniserades av Johan Olsson från 
Luleträsk 1830. Nenäsvaara 1836 av Anders Wennström: 
I Saivorova fick Jacob Olsson anläggningstilIstånd 
1830, Jacob Larsson 1832. Fiskaren Karl Josef Ullenius 
(f.1820) bodde där 1890. Muddusträsk anlades av Israel 
Jakobsson 1857. Kelva och Stubba var samenybyggen 
från senare 1800- tal. Rovanen var en bosättning inom 
nybygget Abborrträsk från 1880-talet till 1911.
 Abborrträsk nybygge omfattade Rovanen, Nietsak, 
Peltovaara, Akkarova och Akkavare. Området var 
väglöst land innan landsvägen byggdes 1945. Från 
nybyggena gick stigar till Turist- och Rallarstigen som 
var huvudleden. Abborrträsk var knutpunkten där man 
vanligen övernattade vid färd till Gällivare.
 1757 fick bruksarbetare Anders Nilsson nybyggesbe-
viljning i Abborrträsk. Abborrträsk är det nordligaste av 
100- talet bruksnybyggen som Samuel Gustav Herme-
lin anlade för att kunna erbjuda vila och vägvisare för 
malmfororna från Gällivare till järnbruken vid kusten.
Nybyggarna var arrendatorer under järnbruken. De 
hade vissa friår från avgifter och fick av bruken vanligen 
hjälp med första husbyggnaden och första kreatur.
 Nybyggarna i Abborrträsk arbetade under sommaren 
som bergsprängare, gruvarbetare och gruvfogde. På 
vintern fick de tillsammans med samerna transportera 
malmen med renar ner mot järnbruken vid kusten. Man 
skulle tjäna bruken med kolning, forning och ställa upp 
som vägvisare, bärare och roddare mot överenskommen 
betalning. Skatten betalades 1834 med att årligen köra 5 
skeppspund malm från Gällivare till Edefors.
Malmfororna kom inte att passera Abborrträsk som 

Abborrträsk ingår i Natura 2000 som är ett nätverk av 
utvalda naturmiljöer, vilka innehåller de mest värde-
fulla områdens i Europa. Området består av mosaik 
av slåttervallar, åkermark och gårdshus. För området 
Abborrträsk är naturtypen Fuktängar med blåtegel eller 
starr och höglänta slåtterängar.
Slåtterdagen i Abborrträsk är en trivseldag som inleder 
tio dagar av slåtterarbete. Då samlas, gammal som ung 
och får pröva på slåtter med lie. Färskt bröd från ba-
garstugan, korvgrillning vid brasan och dricka färskt 
källvatten. På den 3 ha stora ängen har föreningarna 
sedan 1997 haft lieslåtter och efterbete med får.

Hermelins tanke var. I början av 1860 började Gellivare 
AB planera en järnväg från Gällivare förbi Abborrträsk 
till Storbacken men projektet avbröts.
 När järnvägen från Luleå till Gällivare var färdig 
1888 kom turisterna och vandrade längs stigen förbi 
Abborrträsk mot Stora lulevattnet och fjällen.
 Abborrträsk var ”Den sista utposten mot det mörkaste 
lappland” som det står skrivet i Svenska Turistförening-
ens årsbok 1896.
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Turist- och Rallarstigen har under lång tid varit en 
betydelsefull färdväg för samer, nybyggare, rallare 
och turister på väg mot Porjus, Stora Lulevattnet 
och fjällen.
Längs stigen finns gott om lämningar efter samiska 
boplatser som kan vara mycket gamla.
Innan Svenska Turistföreningen spångade Tu-
ristvägen över ”De fruktade Muddus myrarna”, 
gick turisterna även stigen från Abborrträsk förbi 
Rovanen och Jutsarova till Porjus. Den  vägen var 
något längre men lättare att gå en regnig sommar.
 Turistföreningen spångade stigen första gången 
1891 och är STF: s första vandringsled i Lappland. 
År 1905 lägger STF ny spångning till en samman-
lagd längd av l0 386 m, med fem stockar i bredd ”så 
spångvägen kan befaras med häst”. Stigen kallades 
då Turistvägen. När byggandet av Porjus kraft-
station påbörjades år 1910, fick man bära första 
materialet efter stigen. Bärarlönen var 50 öre per 
kg och den tyngsta bördan som vägdes in i Porjus 
var 101 kg. Från den tiden kallades stigen även för 
Rallarstigen.

Abborrträsk och Peltovaara - området är ett område med 
spår av mänsklig aktivitet sedan 1000-talet. Samerna har 
levt i dessa trakter, först som jägare och fiskare, sedan 
som renskötare och nybyggare. I området finns 100-talet 
registrerade lämningar efter samiska boplatser, offerplat-
ser och flera gamla leder.
Området är en sammanhängande - relativt opåverkat 
område från Gällivare till norska gränsen. Området bör-
jar i Gällivare med Dundrets naturreservat Kelvajaure 
våtmarke, Peltovaara mångfaldspark, Stubba urskogsre-
servat, Muddus nationalpark, Sjaunja naturreservat och 
fjällområdet till norska gränsen.
Det handlar inte bara om urskog, Mats Karlström gkorde 
en översiktlig inventering av signalarter och rödlistade 
arter inom de delar av Peltovaara som planerats för av-
verkning av SCA. 
Området är endast översiktligt inventerat och man antar 
att det finns betydligt fler skyddsvärda arter. Trots dessa 
små brister visar artsammanställningen och utbred-
ningakarta med stor tydlighet ett behov av ett långsiktigt 
skydd för denna i landet unika natur- och kulturmilj
Berget Peltovaara nyttjades för odling av korn och potatis 
eftersom man i denna sluttning kunde minska risken 
för tidig frost. Efter odlingarna på Peltovaara finns den
övergivna åkerytan avgränsad av delvis övertorvade 
stensträngar och odlingsrösen kvar.
Mångfaldsparken Peltovaara invigdes i juni 2013 och 
innebär av skogsbolaget SCA går vidare för att utveckla 
skogsbruket mot ännu större hållbarhet och uthållighet. 
Fler mångfaldsparker kommer att följa!

Tidigt 1900-tal med den gamla rallarstigen som bestod 
av utlagda stockar. Bilden från kompendiet ”Nybygget 
Abborrträsk - förr och nu”. Bakom kompendiet står Gel-
livare sockens hembygdsförening och Gällivare natur-
skydsförening och är sammanställt av Georg Fabricius.
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Gabriella Lönngren blev 
invald i Sveriges hem-
bygdsförbunds styrelse 
vid sista stämman. På 
frågan från redaktö-
ren ”Varför flyttade du 
norrut”, svarar Gabri-
ella att hon alltid haft 

en positiv bild av Norra Sverige och blev än mer förtjust i 
samband med en semester, där hon också träffade andra 
kreativa företagare och såg möjligheter till samarbete och 
näringslivsutveckling. 
 Gabriella gillar människorna, livsstilen, naturen, kul-
turen och klimatet i norr. Ett annat plus är att de flesta är 
vana att samarbeta och hjälpas åt, har glimten i ögat och 
att det är nära till en bra historia, där man bjuder på sig 
själv. Här tar man det också lugnt, men är samtidigt van 
att ta tag i saker – det händer massor utan en massa ståhej, 
det är ”högt till himlen” – utrymme att tänka fritt. Enda 
nackdelen är snö på bilen, om man inte har en carport 
 Gabriella är uppvuxen i Jonsered, utanför Göteborg. Hon 
har bott på flera håll i landet; Västergötland (Sötåsens lant-
bruksskola Töreboda), Uppsala, Lund, Ekeby Östergötland 
och sedan ett drygt decennium i Vuollerim. Medlem och 
kassör i Vuollerims Hembygdsförening sedan 2006. Med-
lem i Ekeby Hembygdsförening sedan1990-talet. Tack vare 
detta har hon många egna hembygder och olika perspektiv 
att bidra med till Hembygdsförbundet. 
 Familj, man och två barn 16 och 13. Agronom, har bl.a. 
arbetat vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Mjölby kom-
mun. Sedan 1996 organisationskonsult med personligt 
ledarskap och jämlikt teamwork som grund, även verk-
sam i företagsnätverk och med näringslivsetablering och 
företagsutveckling. 

Gabriella i SHF:s styrelse

Sibylla Niemi
Sibylla Niemi har avlidit i 
en ålder av 80 år. Kommer 
ursprungligen från Tär-
naby men hamnade i Pa-
jala där hon verkade som 
lärare men även som en 
stark kulturpersonlighet. 
Hon var djup engagerad 
i hembygdsrörselsen och 
var under många år re-
daktör för denna tidning.  
 Undertecknad har goda 
och roliga minnen då jag 

Annchristine Lundström
Annchrist ine är 
vår nya sekreterare, 
uppvuxen i Vuol-
lerim och har åter-
vänt efter många 
år som entreprenör 
inom turism- och 
byggbranschen, i 
bl.a. Luleå, Stock-
holm och 20 år i 
USA. I dag arbetar 
hon som coach i den 
egna firman Norr-
sken i Lappland.

 Annchristines mor Helga var drivande i att bilda 
Vuollerims Hembygdsförening och i samband med detta 
rädda Vuollerims äldsta hus från att flyttas från byn. 
Tack vare mångas insatser blev det huset flyttat inom 
byn och är nu Vuollerims Hembygdsgård. Annchristine 
sitter i Hembygdsföreningens styrelse. Hon brinner för 
bygden och har bidragit, tillsammans med många andra 
bybor, till uppstarten av Hotel Vuollerim, Gästgiveriet, 
turistbolaget Lapland Vuollerim, The Village Team 
med fastigheten 97:an som idag bl.a. erbjuder ypperliga 
konferenslokaler. Ett signum för Vuollerim är det goda 
samarbetsklimatet bland majoriteten i byn, vilket har 
resulterat i en mängd prestigefulla nomineringar för 
bygden. 
 Annchristine hittar ofta lösningar och hon har en 
helhetssyn, ett möjlighetstänk som är inspirerande.

i nära samarbete med henna hjälpte till att få tidningen 
tryckt . Ofta damp det ner i brevlådan ett kuvert där hon 
mödosamt klipp och klistrat ihop varje nummer som vi 
sedan kopierade hos föreningsservice i Luleå.
 Jag satt även som kassör i hembygdsförbundet några 
år och blev alltid förvånad över hennes stora kontaktnät 
med alla hembygdsföreningar i länet. Hon tog bara bilen 
och for dit för en djupare intervju och naturligtvis tog 
hon mängder av bilder.
Sibylla lämnar efter sig många minnen från ett långt 
och aktivt liv.

Rolf Johansson
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Monica Sundström

Monica Sundström begravdes 
i Murjeks kyrka den 8 augusti.  
Förutom familjen, vänner och 
grannar var flera av hennes par-
tikamrater från Vänsterpartiet 
där. En av dem pratade om Mo-
nicas engagemang som politiker 
och bl.a. hur hon öppnat upp sitt 
hem för flyktingar. Lars Israelsson 

och Patricia Covern, tillsammans med Bertil Holmberg, 
Nattavara var också där - som tidigare styrelsekamrater 
i Norrbottens Hembygdsförbund. Lars berättade hur 
de jobbat och rest ihop och hur Monica alltid brann för 

Efter tre års omfattande renoveringar och åtskilliga euro 
är Torneås landskapsmuseum helt förändrad, både på in-
sidan och utsidan. Nya entrén är förlagd mitt emot Aines 
konstmuseum och fasaden pryds av en jättebild över post-
linbanan som var i bruk mellan 1916 och 1918. Invändigt 
möts betraktaren av ett luftigt och ett pedagogiskt en väl 
genomtänkt pedagogik. Här visar men upp den Tornedal-
ska kulturen men även den lappländska. I museet finns det 
en basutställning ”Möten på gränsen”, som berättar om 
bl.a Torneås och Haparandas stadskultur, nordbottniska 
landsbygden och gränsbygdens liv. Under första och andra 
världskriget stod städerna i händelsernas centrum.
 Nordbottens och Lapplands hembygdsförening grun-
dades den 1 juni 1914 och föreningens mål var att främja 
folkbildning och hembygdsforskning men även att åstad-
komma ett museum i Torneå och verksamhetsområdet 
var hela Lappland. Museet fick namnet Nordbottens och 
Lapplands landskapsmuseum de första samlingarna place-
rades i lokaler som   f d ortodoxa soldatkyrkan modifierat 
och låg då i korsningen Hallitukskatu och Keskikatu. 

Tornedalens landskapsmuseum 100 år

 Den som drar sig till minnes föll skotten tre veckor 
senare i Sarajevo och första världskriget började. I Hap-
aranda/Torneå blev det oroligt på gatorna då finska inbör-
deskriget utbröt 1918. 
 Själva återinvigningen föregicks av ett dagslångt semina-
rium på olika teman med namnkunniga föreläsare. Matti 
Enbuske, Oulun Yliopisto föreläste om Tornedalingarnas 
rötter och professor Lars Elenius, Umeå universitet berät-
tade om identitet i det svenska Tornedalen. Från Norge 
kom Sigrid Skarstein från Varanger museum och talade 
om kvänerna och Tornedalen.
 Ett mycket intressant seminarium som gav oss bak-
grunden till hela Tornedalens utveckling och seminariet 
avslutades med Tornedalssången.

Den samiska kulturen lyfts fram.

hembygden och Murjek och hade nya utvecklingsprojekt 
på gång. Och hur hon pratade så gott om sina två söner.
 Flera Murjeks- och Vuollerimbor var så klart där. De 
pratade om hur god granne Monica varit och allt fantas-
tiskt hon gjort för Murjek. En kvinna sade: ”Monica, för 
mig var du Murjek.” Sist i raden som gick fram till kistan 
kom en man - som berättade att Monica öppnat upp sitt 
hem för honom och hans familj när de kom till Sverige som 
flyktingar - och hur otroligt tacksam han, de var för det. 
 Det kändes som att essensen av allt det fina och kärleks-
fulla som Monica gett och betytt blev synligt och hedrat.

Gabriella
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Ytterbyns hembygdsgård återuppstått

Det som inte får hända, hände i Ytterbyn i december 2012. 
Den gamla hembygdsgården från 1905 brann ned till grun-
den och lågornas rov blev husets inventarier, tavlor, böcker, 
fotografier mm. 
 Den nu totalförstörda hembygdsgården testamenterades 
av bonden och konstnären Sigurd Lidström till hembygds-
föreningen. En del av konstverken blev förstörda.  
 Som tur var hade hembygdsföreningen försäkrat 
hembygdsgården genom sitt medlemskap i Norrbottens 
hembygdsförbunds och den så kallade hembygdsförsäk-
ringen som alla föreningar får teckna sig för.
Utfallet för Ytterbyns del blev att det fanns 3,3 miljoner till en 
ny hembygdsgård, men där slutar enigheten inom föreningen. 
 Ett förslag kom att man skulle köpa ett Älvsbyhus modell 
äldre och flytta den till samma plats där hembygdsgården 
stod med diverse ombyggnationer. I samband med detta 
blossade det upp ett jättebråk kring återuppbyggnaden. Med-
lemmarna hade sagt ja till att ersätta hembygdsgården med 
nämnda Älvsbyhus i samband med ett informationsmöte i 
byn. Stridigheterna utmynnade i att det togs beslut att köpa 
detta Älvsbyhus av en ledamot i styrelsen som var jävig när 
beslutet togs.
Tanken var då att huset skulle flyttas och stå klart till som-
maren året därpå. Byggnadsvårdskommitténs Anders Pet-
tersson var förtvivlad, huset passar inte in på den platsen. 
Han lämnade då föreningen.
 Men konflikten fortsatte och in på scen kom en person vid 

namn Carl-Emil Sundberg, medlem i hembygdsföreningen 
och han hade en mycket bestämd uppfattning om denna 
hembygdsgård som även var hans släktgård. Hans tydliga 
mål var att stoppa planerna med att ersätta hembygdsgården 
med Älvsbyhuset. Carl-Emil Sundberg hävdade bestämt 
att årsmötets beslut gäller – nybyggnation som liknar den 
gamla gården.
 Av detta framkom det att det informationsmöte som 
annonserades lokalt i byn inte var giltigt och då beslutade 
hembygdsföreningen att återuppbygga huset som det var 
tänkt från början.
 Arbetet satte igång genast, grundplattan göts och snabbt 
kom väggmodulerna upp. Pengarna räckte nästan men över-
våningen blir föremål för ideella insatser och att även den 
blir klar inom snar framtid men husets bottenplan är klart 
för invigning i december månad. 
 Och huset ja! Det blev en kopia av det gamla så nu är det 
bara att fylla den med verksamhet.   



         Hembygd i norr 2 - 2014          11 

Norrbottens hembygdsförbund har nyligen haft 
årsmöte i Karungi hembygdsförenings nya lokaler 
på Kyrkholmen. Föreningens ordförande Rolf Fräki 
inledde med att berätta lite om verksamheten. Möte-
sordföranden var den namnkunnige Sven-Erik Bucht.
Ordföranden Ingrid Johansson inledde med en kort 
presentation över förbundets verksamhet som idag 
har 99 ansluta föreningar med ca 10 000 medlemmar. 
Övrig information var Ytterbyns hembygdsförening 
som i dagarna påbörjar återuppbyggnaden av hem-
bygdsgården som brann för två år sen och påpekade 
hur viktigt det är med hembygdsförsäkringen. Mötes-
förhandlingarna resulterade till en ny sammansätt-
ningen av styrelsen. Ingrid Johansson, Råneå fortsätter 
som ordföranden. 
 De övriga ledamöterna är Brith Fäldt, Svenbyn, 
Anna-Lisa Häggström, Leipijärvi, Lars Lindberg, Luleå, 
Christer Löfgren, Gallejaure, Bertil Kero, Pajala, Berit 
Olsson, Gällivare, Inger Semberg, Tärendö, Rolf Fräki, 
Karungi samt Rolf Johansson, Gammelstad som även 
är redaktör för tidningen Hembygd i Norr. 
Ersättare blev Gabriella Lönngren, Vuollerim, Ann-
Kristin Lundström, Vuollerim, Nils Harnesk, Luleå och 

Mötessekreterare var Rolf Fräki, Karungi och Sven-Erik 
Bucht, Karungi, som även ingick i politikerpanelen.

Hembygdsföreningen delar lokal med Karl Gustavs försam-
ling.

Tord Eriksson-Lehto, Gällivare.
Som revisorer valdes Kjell Lundholm, Gammelstad samt 
Disa Andersson, Råneå.
 Som årets hembygdsförening utsågs Råneå hem-
bygdsförening med motiveringen att de jobbar för 
mångfalden och har ett brett samarbete med övriga 
föreningar i Råneå för att stötta de asylsökande som 
bor i byn.
 Efter den lokalproducerade lunchen var det så dags 
för att träffa våra politiker, Birger Lahti, Sven Torn-
berg, Maja Mella, Johan Johansson, S-E Bucht och 
Bo-Anders Andersson som presenterade syn på frågor 
som exempelvis den kraftiga markexploateringen i länet 
och hur blir det i framtiden med allt mer minskade 
statliga bidrag till kulturen som i slutändan gör att 
regionala medel alltmer måste tillföras. Även frågan 
om en hembygdskonsulent kom upp till diskussion och 
sammanfattningsvis blev det intressant att höra deras 
syn på hembygdsrörelsens frågor.

Politikerna som ställdes mot väggen. Fr.v Birger Lahti(V), 
Sven Tornberg(C), Maja Mella(FP), Johan Johansson(M), S-E 
Bucht(S) och Bo-Anders Andersson(MP).

Råneå hembygdsförening utsågs till Årets hembygdsfören-
ing. Fr.v Disa Andersson och Ingrid Johansson.

Årsmöte och möte med politiker i Karungi
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Ordförande Ingrid Johansson har ordet

Klockan är 07.15 -morgonen efter valet – måndag 15 sep-
tember! Två av länets stora hembygdsprofiler har avlidit 
under sommaren.
 Sibylla Niemi Pajala – tidigare styrelseledamot i Norrbot-
tens hembygdsförbund. Jag har inte haft tillfälle att möta 
henne men jag har självklart hört om den stora betydelse 
hon haft för Tornedalens och för Norrbottens hembygdsrö-
relse. Sibylla var också under en tid redaktör för vår tidning 
Hembygd i Norr.
 Monica Sundström Murjek – också tidigare ledamot 
i förbundsstyrelsen . Monica har haft stor betydelse för 
hembygdsföreningen i Murjek. Hon har drivit stenhårda 
diskussioner för att få tågen att stanna på Murjek’s station, 
att hembygdsföreningen skulle få överta den gamla skol-
byggnaden och även vilket innehåll huset skulle ha; ex.vis 
bibliotek och bygdemuseum.
Vi kan inte annat än ödmjukt tack dem båda för deras arbete.
 Ytterbyns hembygdsförening. Jag vill gratulera den nya 
styrelsen för deras idoga arbete med att bygga upp en ny 
hembygdsgård. Under de varma sommarkvällarna har jag 
då och då kört förbi för att se hur den nya gården tagit form. 
Det ska bli spännande att se slutresultatet. 
 Årsmöte i Karungi 10 maj med kulturpolitisk debatt.Års-
mötet flöt på utan några större komplikationer och alla vän-
tade ivrigt på den avslutande debatten med de olika politiska 
partiernas företrädare. Hur ser de på det s.k. civilsamhällets 
insatser, vilken betydelse har hembygdsföreningarnas arbete 
i länet och hur ser de på alla prospekteringstillstånd för 
eventuellt kommande malmbrytning som beviljats. Det är 
ingen hemlighet att jag vill att det ska vara svårare att både 
få provbryta och få tillstånd att starta gruvor i länet såväl 
som i övriga Sverige. Det måste bli en betydligt skarpare 
dialog innan tillstånd beviljas. Kraven på återställande efter 
eventuell gruvdrift måste också skärpas.
Vi har en fantastisk natur som är viktig för både ren- och 
turistnäringen. Den är också viktig för mig som privatperson 
att ha möjlighet att färdas fritt i skog och mark.
Vi fick väl inga direkta svar på dessa komplexa och svåra 
frågor. Men diskussionen var saklig och vi kan bara hoppas 
att våra frågor ska bli ännu viktigare för de riksdagsmän som 
representerar vårt län. 
 Hembygdsförbundets styrelse jobbar på som vanligt med 
den så viktiga frågan att utveckla vår hembygdsrörelse. 
Vår högsta önskan: att få en kulturarvskonsulent som i tät 
samverkan med museet hjälper oss vidare i utvecklingen 
mot ny tids utmaningar har inte gett något resultat hittills 
– men vi släpper inte den för oss så viktiga frågan. Vi har 
misslyckats med att övertala våra anslutna föreningar att 
finnas på vår hemsida. Vi fortsätter även vårt tuffa arbete 
med att förbättra vår ekonomi. Vi ser att vi kanske kan ha 
ett mycket försiktigt överskott. 
 Jag vill hälsa de nya ledamöterna/ersättarna välkomna in 

i vår styrelse. Tord Eriksson-Lant-
to Gällivare Hembygdsförening, 
Ann-Kristin Lundström Vuol-
lerims Hembygdsförening, Nils 
Harnesk Luleå hembygdsförening
Jag ger Redaktionsutskottet upp-
draget att ge en närmare presenta-
tion av de nyvalda – och kanske 
även av ”oss gamlingar”.
 Riksstämman i Linköping blev 
en framgång för Norrbottens hembygdsförbund. Årets tema: 
var civilsamhällets betydelse och kulturpolitiska frågor. 
Våra ombud på Riksstämman var: Gabriella Lönngren 
och Nils Harnesk. Vi nominerade Gabriella Lönngren till 
ordinarie ledamot i SHF’s styrelse och Ingrid Johansson till 
valberedningen. Vi hade en motion om jämställdhet; mo-
tionen gick igenom och de nomineringar vi gjort lyckades. 
Jag gratulerar Gabriella!
Under Riksstämman avtackades Lars Israelsson Gällivare 
efter över 20 års arbete i SHF’s styrelse.
 Nu håller vi alla tummarna för att vår och Norrbottens 
museums ÅRSBOK – som vi har nominerat till ”Årets 
hembygdsbok” - ska vinna det åtråvärda priset – det avgörs 
under bokveckan i slutet av september. När ni får denna 
tidning – då vet vi!
 Så här efter valet finns självklart en oro;  - hur kommer 
den politiska sammansättningen att se ut i länet.
- har vi fortsatt samma möjligheter till samarbete/ samver-
kan med Landstinget och Norrbottens museum.
- finns möjlighet till utökad samverkan med våra kommuner
- vilken betydelse har hembygdsrörelsen för alla de nyvalda 
politikerna – oavsett partifärg.
 Det blir några spännande veckor för oss alla.
Idag avslutar jag mitt brev med att tacka den som fixade det 
fantastiska sommarvädret! Vem det än var – TACK!
Det sista tacket vill jag rikta till Lena Engstrand - vårt stöd 
på Norrbottens museum. Utan hennes hjälp vore jag hjälplös. 
Tack Lena!
 Jag vill även meddela att detta är min absolut sista period 
i Hembygdsförbundets styrelse och jag hoppas att ni alla 
hjälper valberedningen i deras jobb att hitta efterträdare till 
mig – det är ett roligt uppdrag men det kräver mycket tid 
och engagemang och just nu har jag inte det. 
 Men NU jobbar vi på som vanligt – till nästa årsmöte.

Trevliga stunder i bär – och älgskog
 Ingrid som önskar alla:                 

God Jul
och Gott Nytt år!


