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Redaktör´n
Jag får hoppas att detta nummer hinner komma ut till 
föreningarna innan jul tillsammans med museets lite 
som vanligt försenade årsbok. Har inte sett den ännu 
men misstänker att den är lika tjock som tidigare 
årsböcker. Man kan tycka dett är lite av överambition 
att den skall vara så "tjock" i jämförelse med tidigare 
årgångar som jag har i bokhyllan. Jag har hela serien 
från 1922 fram till idag och bokryggen växer med 
åren.
 Nåväl. det har varit ett intressant år för hembygds-
rörelsen i länet med tanke på den långa historien som 
vi har och står att läsa i en egen artikel. 
Roligt när man går på djupet och ser att grunden lades 
1922 på något som då hette Norrbottensdagarna på 
Gültzauudden. Till nästa nummer kommer jag ha 
en fördjupande artikel om statsgeologen Fredrik 
Svenonius, som i en artikel i Norrbottens-Kuriren 
där han försökte intressera en större allmänhet för 
"...de spridda fornminnen, som ännu voro i behåll 

i Norrbotten".  Svenonius upprop fick snabbt gehör 
och 1886 bildades Norrbottens museiförening.
 Det som står närmast dörren är Hembygdens år i 
länet och vi skall ha något arrangemang på Skansen 
för att visa upp länets hembygdsrörelse. Ta gärna 
kontakt med Crister Lövgren i Gallejaur som håller 
i dessa "Skansentrådar" om ni är intresserade.
 På höstmötet togs det även upp Hembygdens år 
och där var idéerna många om hur vi skall nå ut 
med vårt budskap.
 I brist på julbrevet så tog jag in lite om det kom-
mande årsmötet nästa år, det är bra att vara ute 
i god tid så man kan vara säker på att budskapet 
kommer fram. 
 Och som vi inom förbundet eftersträvar skall vi 
försöka få varannan damernas, det har vi ju upp-
nått tidigare år.

Väl mött under hembygdens år!
Och god fortsättning önskar Rolf Johansso
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Ragnar Lassinantti 100 år

"Glöm inte bort varifrån du är kommen", löd moderns 
ord till Ragnar, när han gav sig iväg hemifrån ut i stora 
världen. "När någon frågade mig i min ungdom var jag 
var ifrån, svarade jag alltid från Övertorneå. Jag för-
mådde mig inte till att säga: från Neistenkangas. Men 
när jag som vuxen blev stolt över min hemby, började jag 
svara: från Kangos" sade Ragnar för årtionden senare.
Lassinantti förnekade inte sin hembygd eller sitt hem, 
det anspråkslösa stugan i den anspråkslösa småbyn invid 
älvstranden; inte heller dess innevånare, de gamla som 
levat sitt enkla liv eller syskonen.
 "Hembygden är inte bara dalen, byn, sjön stranden 
utan den är en del av vårt innersta jag" , säger Lassinantti 
lånande orden från skalden Eino Leino, medan han 
begrundar sitt förhållande till sin hembygd..
Om detta skriver Martti Laukkanen i sin bok om Rag-
nar Lassninantti - Nordkalottens gudfar, utgiven på 
Tornedalicas förlag 
1985. Originalets ti-
tel är Kalottin Kum-
misetä.
 Ragnar såg da-
gens ljus 1915 i byn 
Neistenkangas som 
äldst i en syskon-
skara på tolv barn 
i Neistenkangas i 
Övertorneå kom-
mun. Efter sexårig 
folkskola jobbade 
han som skogsar-
betare. Men studie-
intresset blev stort 
och enda sättet att komma vidare för den som inte hade 
några medel var att välja ett yrke där en utbildning 
ingick. Men först stod värnplikten för dörren och han 
avancerade till furir, tog avsked och bestämde sig för 
att bli polis. Sejouren i Stockholm varade i 2.5 år, exakt 
den tid som polispraktiken krävde. Efter det hörde han 
sig för om arbete i hembygden, längtan norrut var stark. 
Det slutade med att han blev konstapel i Pello maj 1938.  
 Efter en tid som polis konstapel anmälde han sig som 
medlem i socialdemokraterna. Kanske lite ovanlig på 
den tiden för då var tjänstemannakåren, poliser, lärare 
och tullare var högersympatisörer.
Åren 1957-1966 var Lassinantti var redaktör för radio-
programmet Pohjoiskalotti (Nordkalotten), ett entim-
mesprogram på finska en gång i veckan.
Vid riksdagsvalet 1956 blev han så riksdagsledamot där 
han satt på norrbottensbänken i 10 år. Där kom han att 
bli länets stridbare och starka röst.

1966 utnämndes han till landshövding i Norrbotten där 
han innehade posten i 16 år.
Lassinantti var en skicklig talare som gärna höll många 
och långa, mycket långa tal ibland. Ett av hans mest kän-
da tal är Rukous Ounasvaaralla (Bön på Ounasvaara), 
det tal han höll vid invigningen av Lappia-huset i Ro-
vaniemi 1976. Talet innehöll referenser till bland andra 
Dante, Shakespeare och Bjørnstjerne Bjørnson.
Han var en mycket litterär och påläst person som iblnad 
med humorns hjälp fångade uppmärksamheten.
 Laukkanen tar även upp i sin bok Ragnars syn på 
företagssamhet under rubriken om Ei se kannatte/det 
lönar sig inte-mentaliteten och statens bristande intresse 
av att stödja norrbottniskt näringsliv: ”De skrattade åt 
mig då jag lovade köpa 500 vinbärsbuskar på länsstyrel-
sens bekostnad åt den som iordningsställer odlad jord 
för buskar. Idag är hela Tornedalen full av bärbuskar 

och människor får 
sin bärgning av dem. 
Då var den uppfatt-
ningen rådande att 
man borde bygga en 
fabrik i varje by. Jag 
talade för småfö-
retagandet. Jag in-
köpte vävstolar till 
många byar, på vilka 
husmödrarna vävde 
mattor och andra 
textilier som läns-
styrelsen och kom-
munerna köpte till 
sina lokaler. Redan 

tidigt insåg jag att sysselsättningen i glesbygden inte 
på en gång kröns med framgång med hjälp av en stor 
fabrik, utan att arbetsplatserna kommer till stånd ur 
många små företag.”
 ”Norrbotten har ju ett outsinligt förråd av råämnen 
som måste förädlas och exploateras. Här är det årligen 
mera sol än i Skåne, varför vi kan producera bättre 
potatis och grönsaker som därtill är rena. När jag nu 
ser tillbaka på denna utveckling är jag givetvis nöjd, 
då jag ser hur stor förändring det skett i attityderna till 
företagasamheten, då de har upptäckt att det möjliggör 
deras liv här uppe i norr där ändock den största delen 
av dem som är födda här vill leva och bo”.

 Ragnar Lassinantti var verkligen hembygdens man! 

Rolf Johansson
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Hembygdsrörelsen under 1800-talet var ett utslag av 
den sortens nationella väckelse som i kulturella och 
litterära sammanhang getts namnet nationalroman-
tik. Med författare såsom Heidenstam, Lagerlöf och 
Karlfeldt för att nu ta några exempel, utvecklades 
denna nationella rörelse till något som liknar pro-
vinsromantik, där landskapet blev en central roll. 
Här kan nämnas konstnärerna som grep av driften 
att framhävde de provinsiella särdragen. Zorns 
kullor och Liljefors tjuvskyttar likväl som hans 
spelande tjädrar. Sist men inte minst kan vi nämna 
Carl Larsson som med sina bilder kring hemmiljöer 
blev stilbildande hos allmogen. Bilderna framhävde 
ytterligare hembygdstanken i de nationalromantiska 
strömmingarna i landet.
 När det gäller Norrbottens del i detta kan man 
konstatera att det var ont om både författare och 
konstnärer. Däremot kom allmogemåleriet att skapa 
en provinsiell särprägel för länet. Träsoffor och 
lucksängar, mjölkskåp och filbyttor förseddes med 
blommotiv och buskmålningar. Det som utmärkte 
detta var den s.k. Överkalixskolans dominans av rött, 
blått och vitt som satte sin prägel i Överkalixbygden.
 Den mer målmedvetna hembygdsrörelsen kom 
inte igång förrän tjugotalet år senare och då kanske 
främst genom statsgeologen Fredrik Svenonius som 
i en artikel i Norrbottens-Kuriren där han försökte 
intressera en större allmänhet för "...de spridda forn-
minnen, som ännu voro i behåll i Norrbotten".  Sve-
nonius upprop fick snabbt gehör och 1886 bildades 
Norrbottens museiförening.
Här kan man säga att grunden såddes till länets hem-
bygdsrörelse.  Föreningen blev länsomfattande med 
ombud från Karesuando i norr till Öjebyn i söder, 
men den fick aldrig någon djupare folklig förankring. 
 Efter första världskriget försökte man väcka intres-
set genom att anordna speciella Norrbottensdagar 
på Gültzauudden i Luleå, där bygdespelmän och 
folkdanslag uppträdde. Just detta lockade landsbygds-
befolkningen och det är först nu man kan skönja ett 
begynnande intresse för en bredare hembygdsrö-
relse. Till detta kan nämnas det nyväckta intresset 
för folkdräkter. Detta ledde till at man satte igång 
ett lokalt forskningsarbete i länet för att ta fram en 
normbildande Norrbottensdräkt.
  Av namnet och den goda tanken bildades 1922 
Norrbottens läns hembygdsförening som till sin 
huvuduppgift vara att stimulera hembygdsrörelsen 
i länet samt del sprida ett medlemskap för enskilda 
ute bland länets socknar men även ge ut en tidskrift 
som hade sin uppgift att förmedla kunskap om hem-

bygden. Till detta skall nämnas uppmuntran att bilda 
lokala hembygdsgillen ute i länet. Redan till våren 
1923 bildades de första gillena i Torne, Kalix och Piteå 
älvdalar. Det mest bestående blev den årsbok som 
utkommit alltsedan 1922 och som än idag publiceras.
 Den allra första lokala hembygdssammanslut-
ningen blev Tornedalens hembygdsgille från 1923. 
Av namnet framgår, att en regional sammanslut-
ning med initiativtagare bosatta från Haparanda till 
Övertorneå. 
Åren efter 1923 bildades 20 gillen i olika socknar, 
men dessa blev kortvariga i sin verksamhet, så även 
Tornedalens hembygdsgille som upphörde helt 1932. 
 Men en efterträdare såg dagens ljus fast lite längre 
norrut. Året efter bildades Övertorneå hembygdsför-
ening och som längre fram tillsammans med kom-
munen lyckades få fram en hembygdsgård, den s.k. 
Aunesgården som fylldes snabbt med bruksföremål.

 Överluleå-Bodens hembygdsgille bildades 1926 
och hade som sitt första huvudmål att vårda och 
underhålla kyrkstugorna som ännu fanns kvar på 
Kyrkkläppen i Boden. Tanken fanns även att anordna 
ett friluftsmuseum i samma område men inget hände 
under de närmaste tio åren. 
 1936 återuppstod gillet under namnet Överluleå 

Så startade hembygdsrörelsen i länet

Aunesgården, Övetorneå hembygdsförening.

Boden-Överluleå hembygdsförening. 
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församlings hembygdsgille. Gillet försökte fullfölja 
tanken med ett hembygdsområde som då bestod för-
utom kyrkstugor och tingshusnäven Råbäcksgården 
och Norrigården, Almska skolan, Robbegården. Vid 

den tiden förvaltades dessa av Bodens hembygds-
förening, medan en stiftelse med stark anknytning 
till kyrkan förvaltade kyrkstugorna och tingshus. 
Huvudman för denna stiftelse var Bodens kommun.
 Så till länets äldsta förening, Nederluleå hem-
bygdsgille som bildades 1927 med prosten och för-
fattaren Albert Nordberg i spetsen. Bland de insatser 
föreningen gjort under de första åren var att resa en 

minnessten över bygdens son Erik Benzelius d.ä. som 
föddes 300 år tidigare. Ett annat minnesmonument 
restes i Alvik, ryssgraven. Gillet anordnade studie-
cirklar om bl a  Gäddviks gamla laxfiske.
 Under senare år bildades många nya föreningar 
och i början av 1980-talet såg Luleå hembygdsför-
ening dagens ljus som försökte att samla intresse för 
själva staden. Deras första mål var att få till stånd ett 
sjöfartsmuseum i Norra hamnen.
 Ungefär vid samma tidsperspektiv bildades Alvik-
Långnäs hembygdsförening som hade som huvudin-
riktning forskarverksamhet.
 Längre upp efter Luleälven norrut fanns Edefors 
hembygdsförening i Harads som funnits redan 1967. 
Denna förening var till inriktningen mycket mångsi-
dig och som ett bestående resultat var uppförandet av 

den s.k. Kläppgården. Föreningen tidning "Glimtar 
från Edeforsbygden" och kommer ut än idag. Land-
skapsvården står även högt i kurs för föreningen. 

Föreningen har intima kontakter med skolan genom 
regelbundna besök på hembygdsgården. Ett stort 
uppsving fick föreningen på 1970-talet då Arne Palm 
var dess ordförande. Denne Palm var verksam i riks-
förbundets styrelse.
 På 1970-talet tillkom Jokkmokks hembygdsför-
ening och har lyckats överleva motgångarna under 
de gångna decennierna. Vad man inte hade räknat 
med var i Jokkmokksområdet de fynd som hittades. 
I mitten av 80-talet gjorde Ulf Westfahl upptäck-

terna i Vuollerim, vilka blev helt banbrytande för vår 
regions arkeologi. Plötsligt visste vi att människor 
varit bofasta här redan för 6 000 år sedan och vi fick 

Nederluleå hembygdsförening.

Luleå hembygdsförening.

Harads hembygdsförening.

Vuollerims hembygdsförening.

Piteå museum.



6            Hembygd i norr 2 - 2015

helt nya typer av fornlämningar att söka i vårt län. 
Betydelsen för vår förhistoria av arbetet i Vuollerim 
kan inte överskattas.
 Pitebygdens fornminnesförening bildades 1938 
genom kantor Olov Selinius försorg. Sex år senare 
fick föreningen överta den s.k. Blomska gården, som 

med tiden inte kunde tjäna sitt kulturella syfte och på 
senare fick man byta till sig det gamla rådhuset vid 
torget i Piteå centrum.
 Vi håller oss kvar i Pitebygden och där finns Norr-
fjärdens hembygdsförening som bildades 1938 och har 
sin verksamhet i Ottergården än idag.   
 Längre västerut, utanför Arvidsjaur vaknade 
hembygdsintresset 1937 och då i synnerhet i Glom-
mersträsk då Arvidsjaurbygdens hembygdsförening 
bildades. Hembygdsgård blev det äldsta hemmanet, 
Hängengården. Idag består området av ca 13 bygg-
nader.
 Arvidsjaur fornminnesförening är betydligt yngre 
än föreningen i Glommersträsk, den bildades 1972 
med en god start, då man fick överta den gamla präst-
gården vid den ursprungliga kyrkplatsen.
 Piteå älv rinner förbi Älvsbyn och där finns Älvsby 
hembygdsförening som bildades på 1930-talet och 
formellt lades ned 1940, men återuppstod 1972 och 
bedriver en begränsad verksamhet än idag.
 Så till Norrbottens hembygdsförening som vid 
denna tid var en övergripande organisation för länets 
alla medlemsföreningar ute i socknarna. 1932 omor-
ganiserades länets hembygdsförening helt och syftet 
var att få en så stor bredd som möjligt. Tidigare från 
1922 hade man en styrelse på 40 ledamöter, vilket i sig 
gjorde det omöjligt att samla alla till ett styrelsemöte. 
Den nya organisationen utmynnade i 12 styrelseleda-
möter, jämt utspridda ute i länets socknar.
 Det fanns inslag i den på 1929- och 30-talets 
jordbrukssamhälle som fick en betydande effekt 
på den spirande hembygdsrörelsen, nämligen JUF-
verksamheten eller som den hetta Jordbrukareung-
domens förbund. Deras huvuduppgift skulle vara 
av uppfostrande och pedagogisk karaktär och hos 
ungdomarna väcka "arbetsglädje, kärlek till jord och 

hembygd" och främst kanske att väcka intresse för 
hembygden och dess vård.
 I byn Erkiheikki bildades den första lokalavdel-
ningen i landet. Där lade man grunden till en hem-
bygdsinriktad ungdomsrörelse som sedan spred sig 
över landet.
Rörelsens huvudsyfte var att sprida intresset för 

jordbruket, samtidigt skulle man vara engagerad för 
den egna hembygdens näringsliv. Man kan säga att 
det blev en allsidig hembygdsrörelse med stark lokal 
förankring på länets landsbygd.
Norrbottens hembygdsförening etablerade tidigt 

kontakt med lokala JUF-avdelningar där man mål-
medvetet började samla in äldre bruksföremål för ett 
blivande hembygdsmuseum. 
Främsta exemplet till detta finner man i Kangosfors 
där man redan på 1930-talet började samla in bygg-
nader och föremål som till slut utmynnade i Kauppi-
lagården där kunniga ledare levandegjorde det gamla 
bondesamhället.
 Tillsammans med JUF uppstod så Tärendö hembygds-
förening, från 1940, som mycket påminner om den i 
Kangosfors. Där skapade man en hembygdsgård men 
även ett friluftsmuseum med hjälp av frivilliga arbetsin-
satser från hela bygden.
Det finns en sak som utmärker Tärendö hembygdsfören-
ing, och det är deras ungdomsverksamhet där man kopp-
lat ihop hembygdsrörelsen med skolan så att ungdomarna 
på ett naturligt sätt växer in i hembygdsverksamheten.

Glommersträsk hembygdsförening.
Kangos hembygdsförening.

Tärendös hembygdsförening.
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 Gellivare sockens hembygdsförening grundades 
1937 och är än idag mycket livskraftig. Kommunen 
överlämnade den gamla Centralskolan till föreningen 
som innehåller miljöutställningar från bygden. 
Ett annat inslag i deras verksamhet var att man gav 

ut en samling visor från bygden som rönte stor efter-
frågan och blev mycket populärt.
 Norr om Gällivare finner vi Kiruna hembygds-

förening som hade sin verksamhet i Jukkasjärvi som 
bildades 1936. Där samlade man även in byggnader 
från orten och renoverade dessa och tillsamman med 
stugby får man intäkter som bekostar verksamheten.
 I den norra delen av länet finns även Vittangi 
hembygdsförening från 1974 som verkar på området 
Suupalo och är ett välbesökt hembygdsområde.
 Så till Överkalix hembygdsgille som bildades i 
början av 1960-talet. Gillet fick överta en gammal 
bondgård i Nybyn, Martingården där allt är bevarat 
i samma skick som då huset uppfördes i början av 
1800-talet.
 Slutligen några ord om Norrbottens hembygdsför-
ening som fungerat som regionalt organ gentemot 
lokala föreningar sen 1932. En omorganisation skedde 
1977 då museet och föreningarna gick skilda vägar. 
Museet blev en stiftelse med landstinget och Luleå 
kommun som huvudmän. Hembygdsföreningarna 
blev då en formell topporganisation för samtliga 
hembygdsföreningar i länet. 1981 bytte så föreningen 
namn till Norrbottens hembygdsförbund med egna 

 
  
 
 
 
 
Hembygdsförsäkringen gäller för medlemmar i 
Sveriges Hembygdsförbund 
Hembygdsförsäkringen gäller endast för den 
juridiska person* som är medlem i SHF. Om en 
förening har underorganisationer eller ingår i en 
sammanslutning av flera föreningar behöver varje 
juridisk person ha en egen försäkring samt ett eget 
medlemskap i SHF om försäkring ska kunna 
tecknas genom Hembygdsförsäkringen.  
 
Ägaren tecknar försäkringen 
Det normala är att den som äger något är den som 
tecknar försäkring för egendomen vare sig det 
gäller en byggnad eller lösegendom. Detta då det är 
ägaren som har ett försäkrat intresse. Föreningen 
kan dock försäkra någon annans egendom som de 
förvaltar om det finns ett avtal med ägaren där 
föreningen tar på sig försäkringsansvaret.   
 
Kontakta Hembygdsförsäkringen vid frågor om 
försäkringen, vem den gäller för, etc. 
 
*Företag, föreningar och stiftelser av olika typer 
räknas som juridiska personer. Juridiska personer 
har egen rättskapacitet, dvs kan äga saker och ingå 
avtal. En sammanslutning som ex. har egna stadgar, 
årsmöte eller organisations-nummer är en egen 
juridisk person. 

stadgar. 1986 var 17 lokalföreningar anslutna till 
förbundet med sammanlagt ca 1 800 medlemmar.
 Idag har vi strax under 100 föreningar och ca 10 
000 medlemmar.

Rolf Johansson
Foto samtliga bilder: Lars Lindberg

Vittangi  hembygdsförening.

Martinsgården, Överkalix hembygdsförening.
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Strategiskt kulturmiljöarbete
Under hösten besöktes vi av Micael Lehorst från riks-
förbundets kansli. Han presenterade ett koncept under 
namnet "Strategiskt kulturmiljöarbete". Motivet till detta 
besök enligt Micael var att detta skall ses som ett första 
steg i utformningen i detta projekt, vi skall utforma 
detta tillsammans.
 Själva konceptet omfattar begreppen kulturarv, land-
skap, kulturmiljö och tillika kulturmiljöarbete.
Detta utvecklas till ett synsätt och i framtiden ett ar-
betssätt utifrån de prioriteringar och vad det kommer 
att leda till. Tanken är 
att  skapa en kärna vid 
kansliet där kulturmil-
jöarbetet har en central 
roll och samtidigt bilda 
ett kulturmiljöråd.
 Fokus kommer att 
ligga utifrån samlade 
behov såsom skog, sam-
hällsplaneringg och ex-
ploatering. med hjälp av 
en helhetssyn på kultur-
miljöarbetet och plane-
ringen både på kort och 
lång sikt.
 Han redovisade någ-
ra begrepp just i detta 
strategiska kulturmil-
jöarbete. Som exempel 
kan nämnas kulturarvet, 
både deta materiella och 
immateriella uttrycken 
för den mänskliga på-
verkan.
 Landskapet är en an-
nan del som avses områ-
den som det uppfattas av 
mänsklig påverkan .
 Kulturmiljön kan avses av människans påverkan och 
bebyggelse och rum i landskapet. Denna historia har 
sin betydelse som ger landskapet sin karaktär samt att 
kulturmiljön även omfattar det biologiska kulturarvet.
 Med begereppet kulturmiljöarbete vill hembygdsför-
bundet utifrån verksamheten  ha ett syfte att bevara, 
använda och  utveckla kulturmiljön som kommer att 
ha en stor nytta för hembygdsrörelsen och inte minst 
för samhället.
Som prioriterade områden ansåg han att vattenmiljöer, 
kyrkomiljöer, skog, landsbygd, tätort, friluftsliv, sam-
hällsplaneringen och exploatering och sist det gröna  
kulturarvet.

 Sen var det dags dagen efter att träffa länsstyrelsen, 
som hade laddat upp med en stor panel av sakkuniga 
för att informera oss om det kommande landskapspro-
grammet som många gånger påminner om projektet 
Hus med historia.
 Inom landsbygdsprogrammet finns projektstöd för 
investeringar som bland annat hembygdsföreningar, 
kommuner och företag kan söka. Sedan september i år 
har det varit möjligt att söka stöden på Jordbruksverkets 
webbplats. Här kan du läsa om de olika typerna av pro-

jektstöd som finns, hur 
du ansöker och var du 
hittar mer information.
Stöden ges enbart till 
sökande på landsbygden 
och i tätorter med högst 
3 000 invånare. Men det 
finns undantag, bland 
annat i norra delarna av 
Sverige. Fråga länssty-
relsen vad som gäller för 
just din förening. 
 Det har från länssty-
relsen kommit brev till 
länets alla hembygds-
föreningar om just detta 
och hur man söker peng-
ar till olika projekt vad 
gäller hembygdsgården.
 Sveriges Hembygds-
förbund tycker att det 
är viktigt att hembygds-
rörelsen verkligen kan 
använda stöden. Detta 
gäller särskilt stödet för 
utvecklingen av hem-
bygdsgårdarna, och att 
alla dess avsatta medel 

kommer till användning inom tidsramen – där de ger 
bäst nytta i enlighet med både Landsbygdsprogrammets 
syften och med rörelsens inriktning i varje län.
 Det är viktigt att hanteringen och tillämpningen av 
stödet är enkel, tydlig och genomsiktlig. SHF har skickat 
en skrivelse om detta till länsstyrelserna. I skrivelsen 
trycker SHF på att föreningarna inte ska behöva ordna 
övrig offentlig medfinansiering för varje projekt, att 
länsstyrelsens gör goda prioriteringar och att det är bra 
om länsstyrelsen samverkar med våra länsförbund. SHF 
kommer under programmets genomförande att stötta 
hembygdsföreningar och regionala förbund, samt följa 
utvecklingen och hanteringen i de olika länen.
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Under 2016 firar Sveriges Hembygdsförbund 100-årsjubileum.
Läs mer på www.hembygd.se/hembygdensar

Hembygdens dag på Skansen
Hembygdens helg blir en stor aktivitet i Stockholm den 

27-28 augusti 2016 med arrangemang på Skansen. 
Vill din förening vara med och visa upp länets hembygdsrörelse. 

Har ni något som ni kan bidraga med så hör av er till oss.
Viss ekonomisk ersättning kan utgå.

För ytterligare information kontakta Crister Lövgren, Gallejaur. 
cristerlovgren@gmail.com eller 070-346 58 54

Höstmöte i Sörbyn

Den 7 november var det så dags att vi inom Norrbot-
tens hembygdsförbund höll ett höstmöte. Som värd stod 
Sörbyns hembygdsförening verksam i den gamla skolan.
Vädrets makter var kanske inte så tilltalande, ingen 
snö precis men snorhalt väglag, vilket gjorde att delta-
garantalet inte blev så stort. Mestadels var det kustnära 
föreningar som tog sig till Sörbyn. Undantaget var nog 
Karesuando hembygdsförenings deltagare, men han 
råkade visst vara i närheten så han slöt upp.
 Mötet inleddes med att Viktoria Hallberg från riksför-
bundets kontor berättade om det kommande jubileums-
året som går under namnet Hembygdens år 2016, dvs 
den svenska hembygdsrörelsen fyller hundra år nästa  år.
 Roger Häggström från Studieförbundet Vuxenskola-
ninformerade om hur vi inom föreningarna kan samar-
beta och utveckla jubileumsåret tillsammans. 
Sen var det dags för lunch och vi serverades lokalpro-
ducerat, älgbiffar och potatis och grönsaker.

Efter denna information var det dags för gruppsamtal    
om hur föreningarna skall fira detta gemensamt i länet 
nästa år. En annan fråga som togs upp i gruppsamtalen 
var kring mål och visioner kring medlemsutvecklingen 
bland föreningarna men även vilken intresseinriktning 
man har. En annan fråga var om det skulle vara aktuellt 
med en länsindelning och länsgemensamma aktiviteter 
på marknader och mässor. Tanken var att vi skall synas 
ute bland länets innevånare, vi är ju kanske den största 
folkrörelsen i länet, och då måste vi synas och höras.
Från dessa gruppsamtal kom det fram många intressanta 
förslag till srtyrelsen att analysera.
 Som avslutning kom frågan om vilka behov av stöd ute 
i länet föreningarna behöver och kanske det viktigaste, 
att identifiera medlemsnyttan.

Viktoria Hallberg berättade om och kring jubileums-
året som startad nästa år.
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Immateriella kulturarv är det som vi inte fysiskt kan ta 
på – traditioner som lever och överförs mellan männis-
kor, handens och kroppens kunskaper, erfarenheter och 
olika former av kreativitet. Det kan vara olika former av 
hantverk, ritualer, musik, eller berättelser, sådant som 
upprepas och förändras. Sverige undertecknade år 2011 
Unescos konvention om tryggande av det immateriella 
kulturarvet. Sedan dess har Institutet för språk och 
folkminnen arbetat med att utveckla konventionsarbetet 
i Sverige och påbörjat en nationell förteckning över im-
materiella kulturarv. 
Läs mer på www.sprakochfolkminnen.se

Var med och bidra till en nationell förteckning över immateriella kulturarv! 

Sista chansen att delta i projektet Ung Hembygdsambassadör! 

Det finns ännu medel kvar i projektet och fler fören-
ingar är välkomna att delta, dock senast till 1 mars 
2016. De studiecirklar som hittills genomförts har 
varit mycket lyckade och i flera fall lett till fortsatt 
engagemang för både ungdomar och hembygds-
föreningar. Hjälp att komma igång kan fås från 
Studieförbundet Vuxenskolans lokalkontor. Infor-
mation om projektet samt material finns på SHF:s 
webbplats: www.hembygd.se/hembygdsambassador 
Häftet är tyvärr slut på kansliet men finns som 
nedladdning som pdf  på www.hembygd.se

Har du frågor eller vill ha tips om hur man kan 
komma igång, kontakta Viktoria Hallberg på SHF:s 
kansli.
 viktoria.hallberg@hembygdsforbundet.se

Sveriges hembygdsförbund i sociala medier
I sociala medier finns möj-
ligheten att följa, och delta 
i, det som händer här och 
nu. SHF är aktiv med sidor 
och grupper på Facebook.
 Genom att gå in på 
länkarna nedan så kan 
du följa samtal kring det 
som är på gång. Är du 

inte redan medlem i Facebook kan du enkelt bli 
det och därmed också delta i samtalet genom att 
kommentera det som händer på sidan. 
Klickar du på Gillaknappen så får du uppdate-
ringarna direkt i ditt eget Facebookflöde.

SHFs Facebooksida
 Här kan du följa det som händer vid SHF.
www.facebook.com/sverigeshembygdsforbund

Bygdebands Facebooksida
Här kan du följa det som händer kring SHF:s verktyg 
Bygdeband.
www.facebook.com/bygdeband

SHF-konsulenternas Facebookgrupp
 En grupp för SHF:s regionala konsulenter. Är du kon-
sulent och vill bli medlem i gruppen gå till gruppsidan 
via länken nedan, logga in på Facebook och välj ”Gå 
med i grupp”. Administratören godkänner medlemmar.
www.facebook.com/groups/SHFkonsulenter
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Under 2016 firar Sveriges Hembygdsförbund 100-årsjubileum.
Läs mer på www.hembygd.se/hembygdensar

Snart firar vi hembygdens år!
Med hembygdens år vill vi att hela hem-
bygdssverige delar i att fira jubileumsåret 
och tar tillfället i akt att genomföra ak-
tiviteter som lockar f ler människor att 
engagera sig i framtiden. 
 I och med detta har vi möjlighet att 
synliggöra hembygdsrörelsen som en 
kraft i samhällsutvecklingen samt att upp-
märksamma lokalsamhällets betydelse för 
gemenskap, delaktighet och integration,
Allt detta kommer att handla om historien, 
samtiden och framtiden.
 Hur skall detta då genomföras? För det 
första skall man göra det man är bäst på och 
som kan intressera allmänheten och främst 
sina egna medlemmar. Att ta tillfället att 
försöka nå ut till nya målgrupper är en sak .
Föreningarna skall försöka sig på att driva 
opinion och visa upp hembygdsrörelsen på 
det lakala och regionala nivån.
 Sveriges hembygdsförbund vill bjuda in 
alla hembygdsföreningar att deltaga i jubi-
leet med sina egna aktiviteter. Förslagsvis 
kan man bjuda in bibliotek, museer, arkiv, 
lokala näringslivet samt övrigt föreningsliv 
på hemorten.
 Allt detta kostar visserligen en slant och 
det finns en pott på e miljon kronor att an-
vändas i hembygdens år. I och med detta ges 
möjlighet att arrangera utåtriktade aktivi-
teter samt att nå nya målgrupper. En annan 
möjlighet är att söka extern finansiering 
genom samarbete med andra föreningar.
Gå gärna in och hämta inspiration på nätet: 
www.hembygd.se/idebank.
 Vi genomför gemensamma aktiviteter 
för hela landet och där ingår hembygdens 
helg 27-28 augusti på Skansen. En annan 

aktivitet  är insamlingskampanjen Mötes-
platser i samverkan med Nordiska museet 
och sist utgår en budkavle ut i landet.
 Vad kan vi i Norrbotten göra på Skan-
sen? Jo, vi skall visa upp hembygdslänet 
Norrbotten och synliggöra våra traditioner, 
dans, skådespel, dräkter, berättelser och 
mycket mer. Det skall vara festligt, folkligt 
och inkluderande
 Som tidigare nämnts startar en insam-
lingskampanj med Nordiska museet under 
hela 2016 på temat Mötesplatser, och där 
kan alla vara med och bidra med berättel-
ser på www.minnen.se/motesplatser, som 
lanseras vid årsskiftet.
  Med berättaraktiviteterna menas att 
vi skapar en mötesplats för inspiration 
för egna berättelser, berättarkvällar plus 
mycket mer.
 Sveriges hembygdsförbund har stödfor-
mer för dessa berättaraktiviteter. Förbundet 
tar fram utbildningspaket för studiecirklar 
tillsammans med Studieförbundet Vux-
enskolan. Föreningen kan ta kontakt med 
samarrangörer som exempelvis bibliotek, 
musset, arkivet ellar anda av intresse.
 SHF har beslutat avsätta 1 miljon kronor 
från Jubileumsfonden för ekonomiskt stöd 
till de regionala förbundens aktiviteter 
under Hembygdens år. Pengarna kan sökas 
från SHF redan i år, men stödet kommer att 
betalas ut först under 2016. 
 Vägledande för fördelningen är antal 
medlemsföreningar och upptagningsom-
råde, projektets inriktning och spridning 
på allmänhet och nya målgrupper samt 
annan finansiering. Förr Norrbottens del 
finns det 60 000 att söka ifrån.

.
Under 2016 firar Sveriges Hembygdsförbund 100-årsjubileum.

Läs mer på www.hembygd.se/hembygdensar
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Snart är det dags för årsmöte!

Norrbottens hembygdsförbund brukar som seden bör 
hålla sitt årsmöte i maj månad. 
Det är bara några månader dit!
Kanske det är bra att vara ute i god tid så föreningarna 
ute i länet kan komma med förslag till den sittande 
valberedningen att jobba fram. Vi har som målsättning 
att få representanter från hela länet och gärna varannan 
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