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Redaktör´n
Hembygdens år närmar sig sitt slut och jag hoppas att 
många ute i länet har haft anledning till att fira detta. Vi 
på  hembygdsförbundet deltog som bekant på aktiviteterna 
på Skansen.
Vi har även tagit fram en del informationsmaterial som 
föreningarna har tillgång till och nu måste vi satsa på 
marknadsföringen ännu mer. Målet är ju som bekant att 
vi skall vara hundra föreningar anslutna, men det saknas 
några till. Av den anledningen måste vi visa upp oss i det 
offentliga livet, marknader och länsövergripande aktivite-
ter. Rikkti-Dokkas är en plats vi kommer att visa upp oss 
med en affisch och foldrar. Det är en plats som besök av 
många intresserade. Vi har som avsikt att informera en 
del föreningar i Arjeplog om vår verksamhet. Arjeplogs 
området är idag  en vit fläck på vår hembygdskarta.
 En annan anledning till Hembygdens år är att vi till-
sammans med Norrbottens museum i årsboken skrivit 
om hembygdsrörelsens framväxt i länet. Så för vår del är 
vi nästan hundra år om något år. Årsboken handlar även 

om släktforskarnas bidrag till hembygdsrörelsen. De som 
håller på med släktforsningen bidrar till att levandegöra 
hembygdsrörelsen, med andra ord våra rötter.
 Sen har vi detta med kommunikationerna till våra med-
lemsföreningar. Detta finns att läsa på annat ställe, men 
som jag ser det är det mycket viktigt att vi snabbt når ut till 
våra medlemmar genom att använda den nya tekniken med 
e-posten (förlåt oss Postnord). Vi behöver inte bara nyttja 
vårt kansli för detta, redaktören har även en e-postlista som 
i dag har över hundra adresser. En god början och som sagt 
träffsäkerheten blir bättre med information.
 Jag har en helsida enbart om Hembygdsförsäkringen och 
det är av den anledningen att grundskyddet eller den del 
som ingår i medlemsavgiften oftast inte räcker om oturen 
är framme. Sätt er ned och se över försäkringsskyddet, vi 
har ju Ytterbyns hembygdsgård i färskt minne.

God hembygdshelg önskar redaktören.  
Och glöm inte ljusen i hembygdsgården!
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"Folket lefwa hufwudsakeligen af fisk, mjölk och smör …men 
det grofwa ojästa kornbrödet kunde jag ej förtära" .
De orden sade professor Wilhelm Zetterstedt år 1821 när 
han passerade Tornedalen på väg mot ishavskusten. Här 
har vi en brödgräns som är ganska tydlig, det ljusa hårda 
tunnbrödet som fanns upp till den språkgräns vi har i 
Sangis/Säivis. Mellan Sangis och Torneälven hittar vi det 
mörka jästa rågbrödet som bakades på svedjeråg. Denna typ 
av bröd förekommer ganska rikligt upp mot Vita havet. Här 
kan man säga att språkgräns och brödgräns är samma sak.
 Som det framgår så har tunnbrödet sin starka ställning 
i södra Norrbotten och i Västerbotten. Kornet var i hela 
västerbotten det viktigaste sädeslaget, det enda allmänt 
odlade. Rågen odlades i de kustnära områdena.
Av kornet fick man tre centrala inslag i kosten, bröd, gröt 
och palt. Kornmjölet går som bekant inte att jäsa, det s.k 
förrådsbrödet är därför det ojästa tunnbrödet. Utifrån detta 
har det uppstått många typer av tunnbröd i Norrbotten 
och Västerbotten. Här kan nämnas några: Kakun, Fenka, 
Ljusugnsbröd, Blodbröd/Palttunnbröd, Klådda, Korntunn-
bröd och Gakkhú, den samiska varianten på tunnbröd, 
kärt barn har många namn i Norrbotten och V'ästerbotten.

Tunnbrödsakademin
Denna bildades i maj 2015 som en del i att bevara vårt 
svenska kulturarv. I Norrbotten och Västerbotten har vi 
en lång tradition av mjuka och hårda tunnbröd och syftet 
med denna Tunnbrödsakademi är att värna om kultur-
arvet, inte bara att baka utan även njuta av brödets rika 
regionala smaker. Initiativtagare till Tunnbrödsakademin 
var Kjell Jonsson, tidigare VD för Polarbröd med rötterna 
i Norsjö. Västerbotten. Tunnbrödsakademins målsätt-
ning formulerar de så här: "Tunnbrödsakademins syfte 

är att värna den svenska 
tunnbrödstraditionen samt 
vara landets främsta forum 
för att samla, sprida och 
utveckla kunskap om tunn-
brödet, och hur det avnjuts 
på bästa sätt"[...].

Brödkult i Västerbotten
Att intresset för tunnbröd är på frammarsch tyder repor-
tageboken Brödkult i Västerbotten också om. Boken är 
skriven av Anki Berg och Sirpa Kärki som ett hobbyprojekt 
för de båda vännerna, och resan runt till Västerbottens alla 
kommuner började i maj 2014 och i september 2015 gavs 
boken ut. På sin resa har de träffat och intervjuat unga och 
gamla, män och kvinnor som alla bakar någon slags tunna, 
handkavlade bröd. 

Språkgräns och brödgräns

 Syftet med boken var att dokumentera tunnbrödsbak-
ningen ute bland Västerbottens 22 kommuner. Som det ser 
ut i dag så är medelåldern hög i bagarstugerna, vad kan det 
bero på. Anki Berg: 
— Det vi har sett är att kvinnor i åldern 65+ ofta bakar till 
hela familjen, alltså både till barn och barnbarn, kanske 
syskon eller andra släktingar och vänner. Det är vanligt 
att en generation i taget bakar, och när en generation faller 
ifrån tar nästa vid. 
Anki Berg fortsätter och på frågan om framtiden och för-
söken att hålla kulturarvet vid liv.
— Framtiden ser ljus ut, vågar jag påstå. Det finns ett stort 
intresse för närproducerad mat, ekologiska råvaror och 
livsmedel med få tillsatser, en liten gröna vågen-trend kan 
man tala om. För dessa är steget att baka eget tunnbröd inte 
långt, och det borgar för att vi kommer att få äta handkavlat 
och vedugnsgräddat tunnbröd även i framtiden!

Nöjda bokutgivare, Sirpa Kärki och Anki Berg.

Generationsväxling i bagarstugan. Foto: Anki Berg.

Text: Rolf Johansson. Foto: Sirpa Kärki
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Rutvik firade Hembygdens år

Som ett led i firandet av Hembygdens år gjorde bya-
arkivsföreningen slag i saken och anordnande utställ-
ningen "Från gången tid" En nöjd Inger Sundström då 
utställningen besöktes av ca 300 bybor. Mycket av ut-
ställningen hade välvilliga bybor  lånat till utställningen.
Men man saknade skolan och eleverna. Synd på sitt 
sätt kanske.

Den före detta bybon och kände taxidermisten John 
Hanssons uppstoppade fåglar visade föreningen upp 
på en monter. Han var erkänt skicklig och flitigt anlitad  
från hela landet.
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Hembygdens år på Skansen 2016

Christer Lövgren, Gallejaur hade bara ett bagage att 
hålla reda på, resväskan med skohöet. Christer var den 
som organiserade vårt besök på Skansen.

Vi som var där. Fr.v Christer Lövgren, Gallejaur, Brith Fäldt, 
Svensbyn, Siv Sundberg, Boden, Hans Söderström, Boden 
samt Lars Lindberg, Luleå.

Vi som var där. Fr.v Crister Lövgren, Gallejaur, Brith 
Fäldt, Svensbyn, Siv Sundberg, Boden, Hans Söder-
ström, Boden samt Lars Lindberg, Luleå.

Vi hade tur med vädret, strålande sol första dagen, 
andra lite mulet. Tur för oss som endast kunde visa upp 
oss under den blå himmelen utanför norrbottensladan.

Sång och musikuppträdande intill Orsakullen. I Delsbogården från 1850  höll Gästrike-Helsinglands 
hembygdsförbund till med olika aktiviteter.
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Hembygdens år på Skansen 2016

Jämtland och Härjedalens hembygdsförbund hade 
aktiviteter i Älvrosgården.

Utanför Norrbottensladan  hade Svensbyn provsmak-
ning av kornmjölsbröd, mjuka och hårda. Brith Fäldt 
hade full sysselsättning att prata om brödet.

Vårt närmaste hembygdsförbund, Västerbotten, sålde 
tunnbröd i olika former samt böcker.

Medelpad och Ångermanslands hembygdsförbund 
hade många aktiviteter intill Skogskojan.

Kustkulturen fanns även på plats på Orsakullen med 
båtar. Här fanns en postroddbåt från Roslagen samt en 
blekingeeka.

Hembygdens år invigdes med pompa och ståt på Gale-
jan med spelmän och gånglåt. Foto: Lars Lindberg.
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Delrapport om ”Kan själv! – Kulturhistoriska möten”

Projektet har beviljats medel om 1 375 000 kr 
från Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Ida Renlund rapporterar om utställningen som nu i 
dagsläget är på den sjätte orten av planerade elva. Nu 
står den i Jokkomkk och Ájtte där den kommer att vara 
till den 8 januari.
 Utställningen har blivit mycket väl mottagen på de 
orter som den varit på. Besöket i Haparanda resulterade 
i en artikel i gränstidningen Haparandabladet.

 Planerat var att ut-
ställningen skulle till 
Kalix bibliotek men 
en vattenskada satte 
stopp för det så det 
blir att planera in den 
längre fram. 
 Som sagt nu står 
den på Ájtte i Jokk-
mokk och en titt på 
bloggen om detta pro-
jekt kan man läsa om 
hur denna utställning 
togs emot av barnen. 
Jokkmokk är som be-

kant trespråklig och efter den första upptäckarrundan 
sjöng man tillsammans "Imse, vimse, spindel på svenska, 
finska och samiska. Just detta med att sjunga på de olika 
språken vi har i länet är faktiskt som projektets huvud-
rubrik är - Kulturhistoriska möten.
 På eftermiddagen var det pedagogträff på museet där 
förskolepedagoger från två av Jokkmokks fem förskolor 
träffades. Kort information om bakgrunden till projektet 
gavs och en intressant diskussion uppstod kring arbetet 
med utställningen sett ur det miljövänliga och giftfria 
skapandet av utställningen.
Ett svårt men viktigt arbete och hoppas att erfarenhe-
terna från denna utställning kan inspirera det miljövän-
liga arbetet ute på förskolorna, ett arbete som måste nå 
högre upp i verksamheten där besluten tas och medel 
frigöres, eller som en av pedagogerna nämnde, "Detta 
borde politikerna vara med och lyssna till".
 Eftersom utställningen är uppskattad och efterfrågad 
kommer den att återvända till Norrbottens museum 
sommaren 2017. 
Besöksmålet för barn 0-2 år är satt till 2 250 och man är 
idag uppe i  2 050, bara 200 till innan målet.

Turneplan för 2017
Jokkmokk, Ájtte    3 dec – 8 jan  2017
Älvsbyn, Biblioteket 12 jan – 3 feb
Arjeplog, Silvermuseet  februari 
Kiruna stadsbibliotek mars 
Övertorneå (lokal inte beslutat ännu) april
 

  
 

Här kan ni läsa mer:
https://kansjalvblog.wordpress.com/om/
http://norrbottensmuseum.se
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   Kaosväder - Vintern slår till!  
Så brukar det låta på kvällstidningarnas 
löp. Tipsen nedan hjälper dig skydda 
kulturarvet i vinter:  

Håll koll   
Regelbunden tillsyn är A och O, särskilt vintertid. 
Tänk på att tillsyn efter en storm eller köldknäpp är 
lika viktig som under. Det är först när det tinar man 
märker om något fryst sönder.   

Brrrr! 
Ha en underhållsvärme på minst 15° i byggnad-
erna. Om kranar är belägna mot yttervägg, öppna 
skåpsluckor för att öka cirkulationen. 

Bara vanligt vatten… 
Om lokalerna ska kallställas stäng av och töm 
systemet på vatten både ute och inne. Häll glukol  
i toalettstolarna för att minimera risken för 
sönderfryst porslin.  

Snökaos! 
Förbered er så ni vet vem som ansvarar för snö-
skottningen om det blir en snörik vinter. Förebygg 
förödande snöras genom att hålla efter taken. I 
fastighetsägaransvaret åligger det er att förebygga 
snöras, avlägsna istappar och halkbekämpa.  

Varde ljus 
Står adventsmys med levande ljus och eldning i 
öppna spisen på schemat? Kanske kombinerat med 
halmbockshantverk? Se till att ha fungerande 
brandsläckningsutrustning nära tillhands. Och en 
torkande julgran, den brinner bättre än fnöske…  

HEMBYGDSFÖRSÄKRINGEN
Många av hembygdsförbundets medlemmar kommer nog 
säkert ihåg då Ytterbyns hembygdsförening förlorade sin 
hembygdsgård i en kraftig brand för några år sedan. Just 
nyttan av att vara försäkrad "upp till tänderna", om man 
så säger. Ibland räcker det inte med att bara ha grundför-
säkringen som till viss del täcker om man blir drabbad. 
En rekomendation är att även teckna tilläggsförsäkring 

om oturen skulle vara framme. I just tilläggsförsäkringen 
har ni som förening möjlighet att försäkra allt annat som 
finns på hembygdsområdet, det kan vara en eller flera 
byggnader som man är rädd om.

Här nedan kan ni läsa om hembygdsförsäkringens olika 
beståndsdelar:

Grundförsäkringen
- Olycksfallsförsäkring
- Ansvarsförsäkring
- Rättsskyddsförsäkring
- Förmögenhetsbrottsförsäkring
- Styrelseansvarsförsäkring
 - Stiftelse
 - Ekonomisk förening
 - Gäller endast för den förening/juridiska person som
   tecknat försäkringen
- Ingår i medlemsavgiften till SHF 
Till detta kan man teckna en tilläggsförsäkring enl nedan:
Försäkring av byggnader
- Fullvärdesförsäkrade - om inget annat angivits
- Kategori 1, isolerade byggnader, premie per kvm vå-
ningsyta
- Kategori 2, oisolerade byggnader, styckepremie per 
byggnad i olika storlekskategorier, <51, 51-100, 100-300
>300 kvm (Förstarisk)
- Väderkvarnar (Förstarisk)
- Specialbyggnader (Förstarisk)
Brandförsäkring
- Brand = eld som kommit lös
- Åskslag
- Elfenomen
- Strömavbrott, oförutsett
- Storm
- Självrisk 8 800 kr 20% Bb
- Naturskador, översvämning gm skyfall mm
- Snötryck
Självrisk 10% av skadebeloppet 0,5-5,0 Bb

Enligt uppgift från Hembygdsförsäkringens kansli har 
redaktören fått försäkringsutfallet för 2016 och det är 
några föreningar som har får ersättningar genom grund-
försäkringen och eventuellt tilläggsförsäkringen.
Svenbyns hembygdsförening - olycksfall, Järvträsk bya-
stugeförening - avgrävd fiberkabel, Pålänge hembygds-
förening - varmvattensberedare, Jarhois intresseförening 
- frusen vattenledning, Malmbanans Vänner - brand i 
magasin.

Mer information finns på www.hembygd.se
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Höstmötet i Tärendö

Länet ÄR stort, avstånden ÄR stora så av den anled-
ningen lade hembygdsförbundet sitt höstmöte i den övre 
delen av Norrbotten, Tärendö. En av anledningarna var-
för det blev just Tärendö var att hembygdsgillet utsågs 
till årets hembygdsförening 2015.
 Denna fina förvinterdag samlades ett tjugotal från 
Edefors, Leipijärvi-Pitkäjärvi, Moskosel, Nederluleå, 
Purnuvaara, Sattajärvi, Sörbyn/Sundsnäs, Vittangei 
och som värd för mötet Tärendö, summa summarum 
ett tjugotal personer från dessa föreningar.
 Mötet inleddes med att Anders Johansson från den 
mycket aktiva föreningen i Edefors, berättade om för-
eningens verksamhet och delade ut en del information 
kring deras omfattande verksamhet. 
 Redaktören Rolf Johansson, Nederluleå hbf informe-
rade om hemsidorna som fortfaranade inte är tillräckligt 
utbyggda av länets föreningar. Här behövs än en gång 
riktad marknadsföring och väcka intresset. Redaktören 
informerade även om vikten av att det finns giltiga e-
postadresser så vi i styrelsen och kansliet har möjlighet 
att skicka ut information mm. Träffsäkerheten ökar om 
vi har fler e-postadresser samt att portokostnaden sjun-
ker betydligt. Ordföranden Jerry Johansson informerade  
om förbundets verksamhet.
 Efter detta blev det ett besök i det kylslagna vädret på 
hembygdsområdet där Inger Semberg, Tore Perttu och 
Gunnel Eriksson guidade runt.

Gänget från Edefors med Anders Johansson flankerad av 
Gertrud Johansson, Inga-Lisa Öhrwall och Gerd Jonsson.
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Svappavaara hembygdsförening

Vad händer ute i våra föreningar?

Redaktören brukar få av vår kanslist Svappavaaras 
medlemstidning som kommer ut  tre nummer varje år.
Har gått igenom en del årgångar och ser att hembygds-
föreningen lever upp till att tillvarataga kulturarvet.
I varje nummer går det att läsa om något intressant från 
bygden, det är ju inte bara LKAB:s närvaro utan det 
finns gott om levnadsöden. Som ett exempel i ett num-
mer berättar Stefan Drugge om sin mor Nora Drugge 
som under många år bedrev affärsrörelse i byn med 
tillhörande bensinmack, men som i slutet av 70-talet 
blev tvungen att lägga ner verksamheten. Som ICA-
butik blev det ohållbart med de centralistiska kraven 
på lönsamhet och all annat.

 I ett  annat nummer berättar Allan Falck om en nåjd i  
byn Kiviniemi, Njetsak Olli som kunde bota sjukdomar 
genom sina övernaturliga krafter han fått. Denne nåjd 
botade Allan för en åkomma, men hur det vet nog bara 
nåjden. I ett annat nummer berättar Berit Stålnacke-
Savonen om ödemarksdoktorn Erik (Erkki) Olofsson 
som var son till Njetsak Olli. Hennes mamma Maria 
Stålnacke bodde i samma by, Kiviniemi. Som barn 
berättar Berit om sina besök hos denne kloka man och  
själv önskade att det skulle finnas människor, snälla och 
hjälpsamma med stor kunskp om naturen och män-
niskokroppen.
I samma häfte finns en sammanfattning från boken 
om Gustav Vasa och hans folk, författare Göte Görans-
son. Denna artikel handlar i stor sett om birkarlarna 
och samer. Känt är ju att samerna behandlades illa av 
Gustavs Vasas birkalrlar.
Med de enkla medel som står tilbuds tycker redaktören 
att Svappavaaras hembygdförening åstadkommit en 
intressant och läsvärd skrift om livet i Svappavara och 
nejderna däromkring. Ett stort tack till Kurt Lindmark.

Som redaktör är det en tuff tillvaro att ragga fram mate-
rial och aktuella händelser. Hur står det till ute i länet?
Jag satt för ett tag sen och bläddrade i gamla årgångar 
från Sibylla Niemis tid. Många av dessa årgångar var 
redaktören inblandad i och vill minnas denna rikhaltiga 
information från våra föreningar ute i länet. Litet som 
stort men det var nyheter som kunde spridas.
 Ovan citerat från Svappavaara är ett gott exempel för 
informationsspridningen men det händer mycket mer 
i länet. Ni som har aktiviteter eller vill berätta något, 
skicka material till redaktören så kan vi lättare fylla 
numret och på så sätt få en större spridning av vad som 
händer i föreningarna. Adressen finns på sidan två.
 Det är bra om jag får tips om något intressant som 
är på gång eller annat. Anledningen till detta är att 
redaktören kommer i fortsättningen förse Sveriges 
hembygdsförbund tidning Bygd och natur med artiklar 
från länet men även kommer redaktören att skriva för 
Västerbottens hembygdsförbund. Detta av den anled-
ning att de övriga landet vet just inget vad som händer i 
de två nordligaste länen.  
 Sen har vi inom förbundet skaffat oss ett tält som vi 
lånar ut till de föreningar som skall ha någon form av 
aktivitet. Tältet finns på bild i det nyligen utskickade 
nyhetsbrevet och vi har även en vimpel stående på fot, 
grön, och med texten Norrbottens hembygdsförbund på.
Ta kontakt med Lar Lindberg så fixar han det praktiska. 
070 274 93 76    lasselindberg46@hotmail.com

Vi får nog inte skylla på Postnord 
att brevmängden sinar för dom. Just 
denna symbol “snabel a” underlättar 
vardagen för oss alla, även för oss på 
Norrbottens hembygdsförbund där vi 

måste tänka på kostnader i porto mm.
 Vi har i dagsläget många föreningar som har en 
fungerande e-postadress men det finns utrymme för att 
utvidga detta. Förslagsvis skulle det vara bra om varje 
förening lämnar fler än en e-postadress till oss, då ökar 
träffsäkerheten med utskicket till flera i föreningen.
 Hur löser vi detta då? Vi har Lena Engstrand på kans-
liet som upprättar aktuell e-postlista och föreningarna 
skickar de adresser som gäller, en eller flera i föreningen, 
det spelar ingen roll, alla kan ta del av informationen till 
föreningen samtidigt.
 Redaktören Rolf Johansson kommer även ha samma 
sändlista för utskick. Just denna lösning underlättar 
att vi snabbt får ut nyhetsbrev och information från 
riksförbundet.
 Givetvis behandlas en e-postadress som personuppgift 
och vi lämnar inte ut den utan samtycke, den stannar 
inom Norrbottens hembygdsförbund och gör livet lite 
enklare för oss alla.

Kontaktuppgifter:
Lena Engstrand: lena@engstrand@nll.se

Rolf Johansson: roffen.johansson@telia.com
 

Och det här med e-postadresser...
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