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Redaktör´n
Ändrade årgången på första sidan och jag kan bara notera 
att vi är på den 39:e årgången och nästa år 40 års jubileum.
Detta skall vi försöka uppmärksamma i tidningen. och det 
finns tankar om dels att vi har antagit ny vision och nytt 
kulturmiljöprogram som bör lyftas fram men även se hur 
hembygdsföreningar i stad och landsbygd arbetar, kanske 
just artikeln i detta nummer  speglar en del.
I och med att vi har verkat som informationskanal i snart 
fyrtio år efterlyser jag tips och material från våra med-
elemsföreningar, där ute måste det har hänt något under 
alla dessa är. Annars kan redaktören göra ett besök hos er 
precis som i artikeln om Murjek och dess hembygdsförening 
som håller samman byn. 
Artikeln kommer även publiceras i rikstidningen Bygd och 
Natur  som kommer ut midsommarveckan. Kanske det 
väcker nyfikenhet och någon söker sig dit.
 Sen har vi kulturmiljöprogrammet som Sveriges hem-
bygdsförbund dragit igång och detta gäller hela hembygds-
sverige. Men det är i sig inte så svårt att genomföra det är 

bara att arbeta av alla sex delmålen och utifrån det se vad 
som kan förbättras i hembygdsarbetet men det är även vik-
tigt att kommunicera direkt till riksförbundet, se delmål 6. 
Anledningen till denna kommunikation är att vi skall bygga 
broar mellan våra levande kulturmiljöer.
 Den 5 maj samlas i på Svensbyliden för ett intressant 
årsmöte och en fråga kommer upp, nämligen samarbetet 
med Föreningsarkivet på Björkskatan. Jag nämner även 
detta på nästa sida i min på nästa sida.

Väl mött på årsmötet och trevlig hembygdssommar.

Rolf Johansson
Redaktör
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Hembygdsrörelsens vision, 
som antogs på vår riks-
stämma 2017, handlar i 
korthet om följande; Vi ska 
medverka till att skapa en 
välkomnande och levande 
hembygd för alla männis-
kor. Vi ska värna om vårt 
kulturarv och verka i både 
landsbygd och stadsbygd. Vi 
ska dessutom spela en aktiv 
roll för en hållbar samhälls-

utveckling. Norrbottens Hembygdsförbund består av 89 
hembygdsföreningar med närmare 8 500 medlemmar, 
vilket gör oss till en av Norrbottens största folkrörelser. 
 Hembygdsrörelsen är en folkrörelse som arbetar helt 
ideellt. Vårt arbete bygger helt och hållet på vårt intresse 

Ordföranden har ordet

för levande hembygd för alla. Vår ekonomi bygger i 
huvudsak på medlemsavgifter. Vi får även ett årligt stöd 
från Region Norrbotten, ett stöd som i år höjs till 100 
000 kr per år (plus 30 000 kr), en höjning som vi tackar 
särskilt för.
 Mer än någonsin behövs vårt arbete. Vi lever i en 
global tid och det som händer i världen möter oss, 
med både glädje och oro, varje dag. Vi som arbetar i 
hembygdsrörelsen måste mer än någonsin bygga broar 
mellan vår historia och vår framtid.
 Under det kommande året ska vi arbeta med det nya 
kulturmiljöprogram som fastställdes på senaste riks-
stämman. Vi ska fortsätta samarbetet med våra vänner; 
Region Norrbotten, Norrbottens museum, Norrbottens 
Föreningsarkiv och Vuxenskolan med flera.

Karl Petersen
Ordförande

Det föränderliga molnet

Ovanstående rubrik kanske förbryllar lite men min 
tanke på detta handlar det om tekniken i allmänhet och 
i synnerhet hur vi sparar våra bilder och dokument i det 
alltmer populära molnlagringen. 
 Jag tar upp denna tankeväckare, kan vi lita på molnet 
där våra minnen finns?
Eller som en god vän med insyn i den moderna tekniken 
sa, "man skall inte vara omodern med lagomt modern" 
och han syftade på hur osäker denna molnlagring kan 
vara på olika sätt och främst tänker jag på dokumen-
tationen till eftervärlden. Vi vet att en hel generations 
bilder finns endast i digital form och hur kommer man 
att dokumentera detta i framtiden, det digitala förändras 
ständigt men oftast är det kanske mest bestående är den 
fysiska bilden vi håller i handen.
 När det gäller att bevara en bild på människor och 

annat som väcker minnen finns det hållbar teknik att 
bevara en färgbild femtio år eller mer eller mindre och 
som svartvit bild med laserskrivare på syrafritt papper, 
får det sistnämnda en hållbarhet på ca 100 år.
 Tanken med  dessa rader är att vi inom hembygds-
rörelsen tänker till ett extra varv och sätter bilder och 
dokument på papper så att våra efterkommande kan ta 
del av vår och andras historia. 
 Sen har vi kanske den viktigaste frågan, var sparar vi 
detta. Svaret är nog enklare än vad man tror,  på Fören-
ingsarkivet vid Norrbottens arkivcentrum, där hör det 
hemma och inte i ett moln som förändras med tiden. 
och inte heller i hembygdsgården.

Rolf Johansson
Redaktör
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Calle Eklund har visat hur skyltar 
med QR-koder kan  användas för att 
 lära känna och informera om lokal-
historia. På  Hedemora gammelgård 
finns nu 18 skyltar på  byggnaderna 
som man  scannar med  mobilen. Då 
får man upp text och bild om dem 
från digitala källor,  Wikipedia och 
Wiki media Commons. 

Text: Yvonne Nenander

Så här kan alla göra, oavsett var 
man bor. Wikipedia och Wikimedia 
Commons är digitala uppslagsverk 
som drivs ideellt, så den information 
som finns där beror på vad de som 
är engagerade har lagt in. Alla 
intresserade kan bidra med innehåll 
– för att sedan, exempelvis, använda 
dem i hembygdsarbetet.

Det gjorde Calle Eklund i 
Hedemora, och för det fick han 
Riksantikvarieämbetets förtjänst
medalj 2015. Under tio år har Calle 
Eklund bidragit flitigt med skriftlig 
information på Wikipedia, och 
tagit bilder till mediedatabasen 
Wikimedia Commons. 

Hedemora har en intressant 
historia. Det är Dalarnas äldsta 
stad, man fick stadsrättigheter år 
1446. Gammelgården i Hedemora 
invigdes 1915 och är en av de äldsta 
i landet. Här finns 4 500 föremål, 
främst liar, eftersom man hade en 

stor tillverkning i staden. Här går 
Hedemoras officiella mid som
marfirande av stapeln, här bedrivs 
sommarkafé och alldeles intill kan 
besökare titta på stadens gamla 
vattenverk och ångkraftverk när de 
är ”mätta” på byggnader och bruks
föremål.

– Ju mer centraliserad syn på 
samhället vi får, till exempel när 
lokaltidningar läggs ner, desto 
viktigare är det att lyfta fram det 
som är viktigt och intressant på 
landsbygden och på mindre orter.

– Vilket språk den som avläser 
skylten har inställt i sin smartphone 
kan ju variera, säger Calle Eklund. 
Turister och inflyttade, har kanske 
mobilen inställd på engelska, 
arabiska eller något annat språk. Det 
här kan till exempel användas av 

SFI, Svenska för invandrare, för att 
få en lokal förankring i språkunder
visningen.

På Hedemora gammelgård har 
man satt upp 18 metallskyltar i 
format 20 x 20 cm. Dessa bekostades 
med projektpengar från Wikimedia 
Sverige, en förening som stödjer och 
informerar om fri kunskap.

– Vem som helst kan göra som vi, 
säger Calle Eklund. Man skriver lite 
om sina byggnader och lägger in på 
Wikipedia.  QRkoderna är gratis, de 
finns på internet med instruktioner 
om hur man gör. ●

Läs hela artikeln på 
www.hembygd.se/kulturmiljo

Där kan du också berätta om hur din 
förening arbetar för att lära känna 
 kulturmiljön. 

Föreningen Hedemora Gammelgård:

Gör lokalhistorien tillgänglig med QR-koder

Exempel mål 1. Lära känna kulturmiljön
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Målet är att hela tiden öka 
hembygds rörelsens  möjligheter 
och färdigheter i att lära känna 
 hembygdens kulturmiljöer och deras 
värden.

Det handlar om att ta reda på och redovisa vilka 
kulturmiljöer som finns, vad de betyder, vad de 
berättar och vilken kunskap de bär på. Det kan också 
handla om att inventera miljöer, upprätta register, 
göra kunskapsöversikter och forska lokalt. 

En viktig del av arbetet handlar om att både 
analogt och digitalt informera om det man gjort och 
hur man gått till väga.

VAD ARBETAR RIKSFÖRBUNDET FÖR?
Till år 2022 ska riksförbundet ha tagit fram och 
samlat information, handböcker, studiematerial, 
kurser och goda exempel på hur hembygdsrö
relsen kan lära känna kulturmiljön, och gjort detta 
tillgängligt på  www   . hembygd.se/kulturmiljo. Särskilt 
fokus ligger på öppna miljödata och lokalhistorisk 
forskning.

Lära känna kulturmiljön

MÅL 1
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Berätta om vad din förening gör!
Läs mer om hembygdsrörelsens kulturmiljöarbete 
och hur du kan bidra med egna  erfarenheter:
www.hembygd.se/kulturmiljo
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Skogsbolaget hotade med av-
verkning. Då räddade hembygds-
föreningen det gamla fäbodstället 
från att jämnas med marken. De 
fick nyttjandeavtal och leader-
pengar för återuppbyggnaden. 
Nu är Storsten sjöbodarna det 
 populäraste utflyktsmålet i Holm.

Text och foto: Rolf Johansson

– År 1999 fick vi höra att skogs
bolaget SCA tänkte avverka i 
området. Bolaget ägde marken och 
hade redan avverkat vid Loviksbo
darna. Man hade inte tagit någon 
som helst hänsyn till de kulturhis
toriska värdena, berättar Göran 
Loviken från Holms hembygdsför
enings styrelse.

– Detta fick bara inte hända 
med Storstensjöbodarna. Vi måste 
stoppa planerna på en skogsbilväg 
längs fäbodstigen och totalförstö
relse av byggnaderna. Vi inledde 
en räddningsaktion. Margareta 
Bergvall, antikvarie och kultur
arvskonsulent från Länsmuseet 
Murberget, skrev en rapport om 
det unika läget vid sjön och de sex 
stugorna, lagårdar och uthusen med 
högt bevarandevärde. 

Nästa steg var att uppvakta 
Skogsvårdsstyrelsen. Där fick 
man också stöd för tanken att 
skydda fäboden och ge hembygds

föreningen disponeringsrätt, 
och myndigheten påpekade i en 
skrivelse att en skogsbilväg inte fick 
anläggas närmare än 25 meter från 
fäbodstigen. Det var skogsbolaget 
tvunget att acceptera. 

Med dessa två intyg i ryggen 
förhandlade Holms hembygdsför
ening nu med skogsbolaget om 
disponeringsrätten. Och 2001 fick 
man ett 50årigt markskötselavtal 
med SCA Skog.

– Och när vi hade det avtalet 
kunde vi göra upp en restaure
ringsplan, söka bygglov och pengar 
för att genomföra idéerna, berättar 
Göran Loviken som är byggnadsin
genjör i botten. 

Sedan ett tiotal år firar Holms 
hembygdsförening sin hembygdsdag 

på platsen första söndagen i juli 
tillsammans med kyrkan. Under 
sommaren har man över hundratalet 
spontana besök, hembygdsför
eningen både guidar och hyr ut 
stugorna till dem som vill övernatta. 

– En hel skolbuss med 40–50 
elever var där i somras på frilufts
utflykt, men de sov i tält. Fäboden 
har blivit ett trevligt utflyktsmål. På 
vintern är Storstensjöbodarna också 
ett perfekt ställe att åka till och fika, 
grilla eller pimpla ute på sjön, säger 
Göran Loviken. ●

Läs hela artikeln på 
www.hembygd.se/kulturmiljo

Där kan du också berätta om hur din 
förening arbetar för att lära känna 
 kulturmiljön. 

Holms hembygdsförening:

Fäboden blev populärt utflyktsmål

Exempel mål 2. Ta tillvara kulturmiljön
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Målet är att hela tiden öka 
hembygds rörelsens  möjligheter 
och färdigheter i att ta tillvara 
 hembygdens kultur miljöer och deras 
värden.

Det kan handla om att byta tak, sätta upp gärds
gårdar, renovera en tvättbrygga eller röja fram en 
torpmiljö. Men det kan också handla om att utveckla 
metoder och byta erfarenheter om hur kulturmiljön 
kan tas tillvara. 

En viktig del av arbetet handlar om att både analogt 
och digitalt informera om det man gjort och hur 
man gått till väga.

VAD ARBETAR RIKSFÖRBUNDET FÖR?
Till år 2022 ska riksförbundet ha tagit fram och 
samlat information, handböcker, studiematerial, 
kurser och goda exempel på hur hembygds rörelsen 
kan ta tillvara kulturmiljön. Informationen görs 
tillgänglig på   www. hembygd.se/kulturmiljo. Särskilt 
fokus ligger på information om vård  
och underhåll samt sotning.

Ta tillvara kulturmiljön
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Glimmebygården

Berätta om vad din förening gör!
Läs mer om hembygdsrörelsens kulturmiljöarbete 
och hur du kan bidra med egna  erfarenheter:
www.hembygd.se/kulturmiljo
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Lappmarksbyn Gallejaur är ett 
riksintresse för kulturmiljövården. 
Det gäller både byn med sina 
byggnader, åkrar, trädgårdar och 
ängar – och slåtterängen samt 
naturreservatet intill med en unik 
biologisk mångfald. Tack vare 
hembygdsföreningen är Gallejaur 
ett av norra Sveriges viktigaste 
besöksmål.

Text och foto: Rolf Johansson

Gallejaur är en lappmarksby 
invid gränsen mellan Norrbotten 
och Västerbotten. Bosättningen 
från 1800talets början har ett 
erkänt kulturhistoriskt värde för 
såväl allmänheten som kultur
miljövården. Gårdsmiljöerna är 
väl bevarade och representerar 
tydligt ett nybygges utveckling i 
lappmarken. 

I mitten av augusti anordnas 
Gallejaur dagarna med många 
 aktiviteter. Under en hel säsong 
kommer upp emot 5 000 besökare. 
Många hyr boende i Bagarstugan, 
Forslunds och Karlsons hus för att 
riktigt få känna historiens vingslag.

Sedan 2010 finns reception, 
restaurang, natur och kulturskola, 
utställningshall och försäljnings
ställe i en ny byggnad. Gallejaur 
har stor betydelse för Arvidsjaurs 
kommun, bland annat anställs 

många här för säsongsarbete vid 
sidan av de ideella krafterna. 
GallijarJärvlia kulturbygdsförening 
samarbetar också med Norrbottens 
museum samt Piteå och Skellefteå 
museum kring lokal historisk 
forskning.

Idag är trädgårdarna återställda 
till ursprungligt skick. De är en 
förutsättning för att en framtida 
genbank i det biologiska kultur
arvet i den nordliga delen av landet 
ska kunna bevaras. Redan nu är 
trädgårdarna ett viktigt besöksmål 
för trädgårdsintresserade, framför 
allt i Norr och Västerbotten.  

Ambitionen är att hålla alla 
djurarter som funnits på gårdar i 
lappmarken.

– Vi har redan egna fjällnäsfår 
och bjurholmshöns, berättar Crister 

Löfgren som är föreståndare här 
och den ende som bor året om i byn 
Gallejaur. Och ibland lånar vi in en 
häst när vi ska frakta timmer från 
skogen.

– Det ska vara djur som 
traditionellt funnits på en gård 
i lappmarken. Ju fler djur vi har, 
desto mer autentisk blir miljön. 
Just nu funderar vi på att skaffa 
fjällkor, som varit livsviktiga 
för människorna häruppe.  Vi 
hoppas få ekonomiska medel för 
att realisera detta, säger Crister 
Löfgren. ●

Läs hela artikeln på 
www.hembygd.se/kulturmiljo

Där kan du också berätta om hur din 
förening arbetar för att lära känna 
 kulturmiljön. 

Gallijar-Järvlia kulturbygdsföre ning:

Gallejaur får bygden att leva

Exempel mål 3. Bidra till lokal utveckling
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Målet är att hela tiden öka hem-
bygdsrörelsens  möjligheter och fär-
digheter i att använda  hembygdens 
kulturmiljöer och deras värden i den 
lokala  utvecklingen.

Det handlar bland annat om att skapa och tillhan
dahålla värden för besök, kulturliv, evenemang, 
friluftsliv, lokal produktion, lokala möten och mötes
platser för människor i bygden. Men det kan också 
handla om att utveckla metoder och byta erfaren
heter om hur man kan bidra till lokal utveckling. 

En viktig del av arbetet handlar om att både 
analogt och digitalt informera om det man gjort och 
hur man gått till väga.

VAD ARBETAR RIKSFÖRBUNDET FÖR?
Till år 2022 ska riksförbundet ha tagit fram och 
samlat information, handböcker, studiematerial, 
kurser och goda exempel på hur hembygdsrörelsen 
kan bidra till den lokala utvecklingen, och gjort 
detta tillgängligt på  www . hembygd.se/kulturmiljo. 
Särskilt fokus ligger på redovisning av arbetssätt för 
olika syften inom utvecklingen, samt landskaps
skyltar längs vägarna.

Bidra till lokal utveckling

MÅL 3
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Berätta om vad din förening gör!
Läs mer om hembygdsrörelsens kulturmiljöarbete 
och hur du kan bidra med egna  erfarenheter:
www.hembygd.se/kulturmiljo

I kulturmiljöprogrammets häfte står det: Vad innebär 
kulturmiljö och kulturmiljöarbete? Kulturmiljö är hela den 
av människan påverkade miljön, inklusive den bebyggda. 
Detta innebär att betydande delar av naturmiljön kan ses 
som kultur miljö.  Berättelser, kunskap, historia och traditio-
ner kopplade till platser och områden ingår i kulturmiljön.
Kulturmiljöarbete i hembygdsrörelsen är det arbete 
som görs med att lära känna, ta tillvara och använda 
 hembygdens kulturmiljöer och dess värden för en hållbar 
utveckling.   Landskap är, enligt Europeiska landskaps-

konventionen, ett område sådant som det uppfattas av 
människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av 
och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. 
Kulturarv kan, enligt regeringen, förstås som spår och ut-
tryck från det förflutna som tillskrivs värde och används 
i samtiden.

Levande kulturmiljöer länet finns bland annat i Gallejaur, 
Hanhivittiko fäbod, Vasikkavuoma slåttermyr, Abborrträsk-
Pelttovaara, Böle garveri och Världsarvet Gammelstad.
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När Sveriges Hembygds-
förbund 100-årsjubilerade, 
firades det i Skåne med ett 
landskapsprojekt. Skånes 
Hembygdsförbund utgick 
från den  Europeiska land-
skapskonventionen, ELC, 
och lyfte frågan i 33 kommu-
ner.

Text: Jonas Jönsson

Landskapskonventionen, ELC, 
innebär bland annat att alla 
invånare ska kunna delta aktivt 
i värdering och förvaltning av 
landskapet. Något som är helt i linje 
med hembygdsrörelsens ambitioner.

– Mycket av hembygdsrörelsens 
arbete inom natur och kultur
arvsområdet handlar om hur vi 
använder, förändrar och förhåller 
oss till landskapet, säger Pia 
Sander som är kanslichef på Skånes 
Hembygdsförbund.

Kontakter etablerades med 
bland annat kultur och turism
samordnare och kommunekologer. 
Sedan  arrangerade man möten med 
representanter från kommuner, 
medlemsföreningar och andra 
föreningar med intresse för natur 
och kulturvärden i kommunerna.

Mötena ledde fram till att 

 representanter från Skånes 
Hembygdsförbund gjorde 
uppföljningar i tre kommuner där 
politiker, tjänstemän och föreningar 
bjöds in till rundturer med buss 
till platser av natur och kultur
historiskt värde.

– Vi uppmuntrade medlemsföre
ningar att yttra sig och svara på 
remisser, hitta argument och 
försöka påverka tidigt i beslutpro
cesser. Många hembygdsföreningar 
har hög kompetens och vill 
medverka aktivt i samhällsfrågor.

– Det är en önskedröm att 
kommuner och föreningar har ett 
större utbyte av varandra och att 
föreningarnas kunskap kommer till 
nytta. Och att de föreningar som vill 

ska bli remissinstanser.
Frågan är om temat landskap har 

fått något resultat.
– Jag har märkt att medlemsföre

ningar har blivit mer engagerade 
i frågor som rör förändringar i 
landskapet. De gör fler skrivelser 
och vi på förbundet har blivit invol
verade i olika processer och fått nya 
samarbetspartner. Och kommuner 
vet nu mer om vad hembygdsrö
relsen gör och vad vi är bra på och 
vad vi kan samverka kring. ●

Läs hela artikeln på 
www.hembygd.se/kulturmiljo

Där kan du också berätta om hur din 
förening arbetar för att lära känna 
 kulturmiljön. 

Skånes Hembygdsförbund:

Kunskapslyft för landskapet

Exempel mål 4. Verkar i landskapets förändringar
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Målet är att hela tiden öka hem-
bygdsrörelsens  möjligheter och 
färdigheter i att uppmärksamma, 
påverka och medverka i landskapets 
förändring i  hembygden.

Det kan handla om att vara en aktiv part vid 
samhällsplanering, byggande, ortnamnsanvändning, 
förändring av markanvändning och offentliga 
satsningar. Det kan också handla om att att 
uppmärksamma allmänheten på förändringarna, för 
att på så sätt väcka debatt och en ökad medvetenhet 
även bland politiker och samhällsplanerare. 

En viktig del av arbetet handlar om att både 
analogt och digitalt informera om det man gjort och 
hur man gått till väga.

VAD ARBETAR RIKSFÖRBUNDET FÖR?
Till år 2022 ska riksförbundet ha tagit fram och 
samlat information, handböcker, studiematerial, 
kurser och goda exempel på hur hembygdsrörelsen 
kan uppmärksamma, påverka och medverka i 
landskapsförändring, och gjort detta tillgängligt på 
www . hembygd.se/kulturmiljo. Särskilt fokus ligger på 
dialog med ”landskapsmyndigheterna”, samhällspla
nering, vattenförvaltning, kyrkogårdarnas kulturarv 
och ortnamnsanvändning.

Verka i landskapets förändring
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Berätta om vad din förening gör!
Läs mer om hembygdsrörelsens kulturmiljöarbete 
och hur du kan bidra med egna  erfarenheter:
www.hembygd.se/kulturmiljo
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SHF arbetar för att hem-
bygdsrörelsen ska få ökade 
Ekonomiska medel. Genom 
att lobba, knyta kontakter 
och visa att hembygdsrörel-
sen finns kan man påverka 
beslut.

Text: Jonas Jönsson

Många hembygdsföre ningar 
kämpar med förvaltning och 
underhåll av byggnader och 
föremål, mark och naturområden. 
Sveriges Hembygdsförbund, SHF, 
jobbar aktivt för att få större 
ekonomiskt stöd från samhället för 
detta arbete. 

– Vi behöver mer pengar till 
verksamheten på alla nivåer – 
förbundets kansli, de regionala 
förbunden och, inte minst, för allt 
arbete i de lokala föreningarna. Vi 
önskar en större förståelse för att 
vårt arbete med kulturarvet inte 
bara handlar om byggnader utan 
om en omfattande verksamhet i 
lokal samhällena, säger Gabriella 
Lönngren som sitter i SHF:s styrelse

Gabriella Lönngren är SHF:s 
 representant i övervaknings
kommittén för landsbygds
programmet under perioden 
2014–2020. Kommitténs uppgift 
är att granska, undersöka och följa 

upp resultaten och säkerställa att 
landsbygdsprogrammet fungerar 
effektivt. Bland övriga ledamöter 
finns representanter för länssty
relsen, Jordbruksverket, Lantbru
karnas Riksförbund, Havs och 
vatten myndigheten, Riksantikvarie
ämbetet, Sveriges  Kommuner och 
Landsting. 

Landsbygdsprogrammet har 
36 miljarder kronor att fördela 
under sjuårsperioden, hälften 
från svenska staten och den andra 
hälften från EU. Stödet är till för 
hjälpinsatser och ersättningar 
som utvecklar landsbygden, men 
det mesta går till företagsstöd för 
jordbrukarna.

SHF har på det nationella planet 
bedrivit lobbyverksamhet i alla 

år för att förbättra förhållandena 
för hembygdsrörelsen. Ett resultat 
är det statliga anslaget för ett par 
år sedan: 80 miljoner kronor till 
upprustning av hembygdsgårdar 
som lokalföre ningar kan söka.

– Vi måste visa ännu tydligare 
vad hembygdsrörelsen gör. Hos oss 
finns ju den lokala förankringen, 
människor som kan sin bygd och 
förstår dess behov. Vi ska vara en 
organisation att räkna med, och 
som bidrar till en bättre kulturmiljö 
i hela Sverige. ●

Läs hela artikeln på 
www.hembygd.se/kulturmiljo

Där kan du också berätta om hur din 
förening arbetar för att lära känna 
 kulturmiljön. 

Sveriges Hembygdsförbund:

SHF lobbar för att påverka

Exempel mål 5. Ha koll på offentligheten
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Målet är att hela tiden öka hem-
bygdsrörelsens  möjligheter och fär-
digheter i att ha koll på och påverka 
offentliga styrmedel och myndig-
heternas  tillämpning av dem.

Det handlar om att skaffa sig en överblick men 
också om att följa, granska, använda och följa upp 
lagar, förordningar, bidrag och information – såväl 
nationella och regionala som lokala. Relationen till 
Sveriges Hembygdsfond och möjligheter att kunna 
medfinansiera är viktig.

En viktig del av arbetet handlar om att både 
analogt och digitalt informera om det man gjort och 
hur man gått till väga.

VAD ARBETAR RIKSFÖRBUNDET FÖR?
Till år 2022 ska riksförbundet ha tagit fram och 
samlat information, handböcker, studiematerial, 
kurser och goda exempel på hur hembygdsrörelsen 
kan ha koll på offentliga aktörers verksamhet och 
offentliga styrmedel, och gjort detta tillgängligt på 
www . hembygd.se/kulturmiljo. Särskilt fokus ligger 
på styrmedelsöversikt, EUprogrammen, kulturmil
jövårdsanslaget och Sveriges Hembygdsfond samt 
Arbetets museums finansieringskoordinatorer.

Ha koll på offentligheten
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Berätta om vad din förening gör!
Läs mer om hembygdsrörelsens kulturmiljöarbete 
och hur du kan bidra med egna  erfarenheter:
www.hembygd.se/kulturmiljo
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Mälarhöjdsfesten är ett 
årligt evenemang i  södra 
Stockholm som lockar 
tusentals besökare. Det 
är ett bra exempel på vad 
hembygdsrörelsen kan 
åstadkomma tillsammans 
med andra lokalföre ningar, 
tycker Hägerstens hem-
bygdsförening.

Text: Jonas Jönsson  Foto: Ulla Bergh

I slutet av maj var det dags igen. 
Det bjöds på sång, mat, lotteri, 
tipspromenad och ett stadslopp 
med start och mål på festplatsen vid 
Spårvagnsparken i Mälarhöjden. 
Flera tusen personer deltog. Bakom 
detta årliga arrangemang står 
Mälarhöjdsföreningen, en paraply
förening där olika ideella fören
ingar i området ingår. En av dem är 
Hägerstens hembygdsförening.
Förutom hembygdsföreningen är 
bland andra Svenska kyrkan, SPF 
Seniorerna, Scouterna, 4 Hgården 
och flera idrottsföreningar 
 involverade. Varje förening har en 
representant i styrelsen.
– Det är vi som kan bygdens 
historia, folk är väldigt intresserade 
och vårt tält fungerar som en 
exponeringsyta för historiska bilder 

och all möjlig information. 
– För hembygdsföreningen har 
festen bara inneburit fördelar, säger 
Birgitta Biesheuvel. Vi har lärt 
känna många människor, byggt upp 
ett nätverk med kontaktpersoner 
och har fått till ett bra samarbete. 
Vi har ju alla samma mål.  Och 
genom kontakten med scouter 
och fotbollsklubb har vi lärt känna 
yngre människor, något som ofta är 
en utmaning för hembygdsrörelsen. 
Hägerstens hembygdsförening 
samverkar flitigt med olika aktörer 
i andra sammanhang. Föreningen 
har ingen egen lokal. Istället gör 
man gemensam sak med olika 
bibliotek i området när man till 
exempel har föreläsningar. Då står 

biblioteket för lokal och hembygds
föreningen för föredragshållare. 
– Ta kontakt med andra föreningar! 
Glöm inte idrottsföreningarna, 
de är viktiga för att få med 
ungdomar. Det gäller att sopa bort 
gränserna mellan gammal och 
ung. I Stockholm är det svårt att få 
Stockholms kommun att ställa upp, 
men ute i landet är det en bra idé 
att ta kontakt med kommunen. Och 
försök få lokala företag att sponsra 
olika evenemang. ●

Läs hela artikeln på 
www.hembygd.se/kulturmiljo

Där kan du också berätta om hur din 
förening arbetar för att lära känna 
 kulturmiljön. 

Hägerstens hembygdsförening:

Festen som skapar bykänsla

Exempel på mål 6. Samverka med andra
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Målet är att hela tiden öka hem-
bygdsrörelsens  möjligheter och fär-
digheter i att samverka med andra 
 aktörer, även internationellt.

Det handlar om att samverka med andra inom 
hembygdsrörelsen men också med andra organi
sationer, företag och myndigheter – både lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är 
att nå de övriga målen för kulturmiljöarbetet samt 
hembygdsrörelsens vision om en levande hembygd 
öppen för alla. Särskilt fokus ligger på vilka vi 
samverkar med och varför, samt på hur vi kan 
utveckla arbetssätt och samverkansformer.

En viktig del av arbetet handlar om att både 
analogt och digitalt informera om det man gjort och 
hur man gått till väga.

VAD ARBETAR RIKSFÖRBUNDET FÖR?
Till år 2022 ska riksförbundet ha tagit fram infor
mation, handböcker, studiematerial, kurser och 
goda exempel på samverkanspartners och hur 
hembygdsrörelsen kan samverka internt och externt 
för att nå mål och resultat för kulturmiljöarbetet. 
Särskilt fokus ligger på andra nationella ideella 
kulturmiljö organisationer, Europaåret för kulturarv 
2018 och den utveckling av samverkan som följer av 
detta.

Samverka med andra
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Berätta om vad din förening gör!
Läs mer om hembygdsrörelsens kulturmiljöarbete 
och hur du kan bidra med egna  erfarenheter:
www.hembygd.se/kulturmiljo

Kulturmiljöarbetet är ett av hembygdsrörelsens viktigaste 
verksamhetsområden. Hembygdsföreningar, från norr till 
söder, engagerar sig för att uppmärksamma, ta tillvara och 
utveckla hembygdens kulturmiljöer. Det allra största arbetet 
sker lokalt, med stöd från regionala hembygdsförbund och 
riksförbundet.
Att jobba hårt är bra. Men genom att arbeta strategiskt kan 
vi nå ännu längre i vår strävan att närma oss vår vision: En 
levande hembygd öppenför alla. Vid riksstämman 27 maj 
2017 i Uddevalla, beslutades därför att vi ska jobba mer 
samordnat i form av ett kulturmiljöprogram. Alla vi inom 
hembygdsföreningar, regionala hembygdsförbund och vid 

riksförbundet behöver få bättre vetskap om varandra och 
hur olika slags hembygdsarbete kan utföras, bli mer intres-
sant och få ännu fler engagerade. Programmet kan på så sätt 
fungera som inspiration och som ett planeringsunderlag för 
alla inom hembygdsrörelsen. Ju fler som berättar om sitt kul-
turmiljöarbete, desto mer kan vi lära av varandra. Dessutom 
kan vi lättare visa omvärlden vilket omfattande och viktiga 
arbete med att ta tillvara natur- och kulturlandskapet, som 
hembygdsrörelsen gör. Berätta för riksförbundets kansli 
vad din hembygdsförening eller ditt regionala hembygds-
förbund gör, så blir ni en del av kulturmiljöprogrammet 
och en viktig del av hembygdsrörelsens kulturmiljöarbete!

Beställ genom att kontakta 
SHF:s kansli. 08-34 55 11, 
kansli@hembygdsforbundet.
se Du kan också beställa en 
folder, båda utan kostnad.
Den finns som pdf att ladda 
ned på www.hembygd.se
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Murjeks hembygdsförening håller samman byn

En del av medlemmarna i hembygdsföreningen som hjälper till i matsalen och i hembygdsföreningen.
Bakre raden från vänster: Svante Hellgren, Gudrun Bergdahl, Stina Khemi, Anna Khemi, Alf Ödlund
Främre raden från vänster: Laura Vallin, Siv Engfors, Emil Johansson

Först lite om byn Murjek. Ett gammalt stations-
samhälle från början av 1900-talet och genom när-
heten till Vuollerim och Jokkmokk kom byn att bli 
en viktig knutpunkt och som spelat en nyckelroll 
i kraftverksbyggnationerna och skogsnäringen. 
 Sett historiskt tillbaka fanns i Murjek över 500 
bofasta men utvecklingen kom att få en negativ 
trend och idag bor det ca 55 på orten med en 
hög medelålder bortsett från de inflyttade som 
är unga familjer. Bland de bofasta finns inflyt-
tade från olika länder exempelvis Nederländerna, 
Chile, Finland, Tyskland, England, Spanien och 
Österrike. Arbetstillfällena finns oftast på pendel-
avstånd och som drivkraft för dessa är enligt ett 
kort samtal med en ung kvinna med ett barn från 
Nederländerna.
 — Vi flyttade hit för att slippa storstadsstres-
sen och här hittade vi lugnet och naturen och vi 
stortrivs.
 Murjek hembygdsföreningen bildades 1986 och 
huserar idag i den gamla skolbyggnaden som tidi-
gare var Statens lapska småskoleseminarium med 
tillhörande byggnader och idag finns ett museum 
över seminarieverksamheten samt bibliotek. I 

gamla elevbostaden bedrivs vandrarhemsverk-
samhet med 30 bäddar samt café med matsal för 
ca 40 matgäster.

I vårt kök försöker vi göra så mycket som möjligt själva, 
bakar och lagar dagens matsedel säger Maria Lindgren.



         Hembygd i norr 1 - 2018       7 

Satsningen på matservering skapade en social 
verksamhet och tillika trygghet för den bofasta 
äldre bybor. Som en lyckad utveckling blev mat-
salen en tillgång för de entreprenörer som jobbar 
med underhållet kring malmbanan, som intar sin 
lunch där. 
 Men de flitigaste gästerna är nog de äldre by-
borna som kommer dit för att äta lunch och träffa 
andra i samma ärende och även umgås och prata. 
Det finns även möjlighet att köpa med sig en mat-
portion och äta hemma och Stina Kehmi inflikar:
 — Och är man sjuk eller inte kan komma till 
matsalen så kör vi hem maten, inte märkvärdigare 
än så.
 Trots att hembygdsföreningen består av ett 30-
tal medlemmar så hjälper alla som orkar till med 
att sköta den s.k. marktjänsten i köket under dagen 

tillsammans med den anställde kocken Maria 
Lindgren på frågan om planeringen av maten:
 — Det är faktiskt svårt vissa dagar att beräkna hur 
många som kommer under dagen. Det kan variera 
allt mellan 10 och 40 matgäster, och vi vet ju inte 
hur mycket folk som jobbar i närheten så det behövs 
alltid en reservplan på maten som serveras varje dag.
 På frågan om matinköpen, Murjek ligger ju 
tämligen långt från affärer och grossister, Maria 
Lindgren:
 — Vi försöker så långt som möjligt handla från 
lokala producenter. Alla hjälps åt.
 Att hembygdsgården är byns samlingspunkt är 
nog lätt att förstå, det finns bibliotek för de som är 
intresserade av att läsa och umgås. Sen har vi frå-
gan om detta med framtidstron, har byn Murjek 
någon framtid. Vid diskussion med medlemmarna 
ser man ljust på framtiden, många unga söker sig 
dit, antigen med sina rötter i byn eller de som vill 
förändra livsvillkoren till det bättre. 
 På frågan om att utveckla seminarieområdet till 
en levande kulturmiljö så blev det kollektiva svaret:
 — Det finns en utvecklingspotential för semina-
rieområdet bara om Jokkmokks kommun vågade 
satsa på Murjek. Den gamla lärarbostaden skulle 
passa perfekt i verksamheten genom uthyrning på 
samma sätt som vandrarhemmet. Hoppas bara att 
kommunen lyssnar och inser värdet av en levande 
kulturmiljö.
Murjeks hembygdsförening är ett klart bevis för att 
det går att vända en negativ trend till något positivt.

  
  

Skylten Café är det som möter besökarna till den 
stora matsalen. 

En matsedel i all enkelhet.

Matsalen har plats för 44 gäster uppdelat i två 
stora rum.
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Trafikverket ändrade sig - hembygdsgården räddad

Efter årtionden av olika utredningar och planer som 
startades redan på gamla Vägförvaltningen tid och 
fortsatte över Vägverket era med en uppgradering/
ombyggnad av väg E-10 genom byarna Moskojärvi, 
Skaulo och Puoltikasvaara i Soutujärvibygden beslutade 
Trafikverket om en investering på flera hundra miljoner 
kronor. Beslutet innebär en allmän breddning samt 
uppgradering från 2 till 2+1-filig väg med mitträcke på 
vissa vägavsnitt och med byggstart 2019. Ett besked som 
mottogs positivt i bygden och med spänd förväntan såg 
vi bygdebor fram mot ytterligare information. Vid det 
första allmänna s.k. samordningsmötet hösten 2016 som 
Trafikverket bjöd in till kunde vi på förevisade skisser 
se att vägbreddningen skulle påverka hembygdsområdet 
negativt. Bl.a. visade skisserna på en mer än 100 gångers 
förlängning av infarten till området, antalet parkerings-
platser skulle kraftigt reduceras, de relativt nyanlagda 
jordvärmeanläggning och Va-system riskerade att på-
verkas, trafikbullret skulle öka med den planerad högre 
trafikhastighet på E10:an genom bygden.
 För att medvetandegöra Trafikverket om våra farhå-
gor skrev vi till projektledningen där vi i detalj försökte 
beskriva och förklara Hembygdsföreningens situation 
och bjöd även in representanter från Myndigheten att 
närvara på något styrelsemöte. Föreningen fick inte 
någon respons alls under en lång tid så vi i styrelsen 

drabbades av en viss frustration. Så plötsligt en för-
sommarförmiddag efter mer än ett halvt års aktivt 
väntande med många skrivelser och telefonsamtal blev 
ordf. uppringd av Trafikverket. Efter sedvanliga artig-
hetsfraser meddelades att projektledningen nu upptäckt 
att påverkan på Hembygdsområdet blir så omfattande 
att det ur samhällsekonomiska aspekter skulle bli oöver-
stigliga svårigheter att åtgärda problemen inom befintlig 
projektbudget. De meddelades vidare, chockartat för 
oss, att Trafikverkets istället ämnade åtgärda problemet 
genom att lösa in Hembygdsgården och uppmanade 
oss att informera och diskutera det i föreningen. Tra-
fikverket avsåg inom kort återkomma på ett besök för 
att förhandla/diskutera fram en slutlig lösning.
 Vid påföljande styrelsemöte hördes en djup suck av 
besvikelse som tömde styrelseledamöterna på energi 
för en sådan utveckling skulle innebära att bygdens 
hembygdsföreningens existens allvarligt hotades. Dock 
hade vi kraft nog att besluta oss för att försöka påverka 
Trafikverket så att ”beslutet” om inlösen skulle ändrades. 
Det var egentligen ett lätt beslut att ta men frågan som 
uppkom direkt var – VAD och HUR??? Det omedelbara 
svaret på dessa funderingar var att vi behövde hjälp 
och stöd från instanser utanför vår styrelse. Som första 
steg i räddningsprocessen vände vi oss till Trafikverket 
återigen och beskrev hotet mot föreningens existens där 

Redaktören bad ordföranden för Soutujärvi hembygdsförening Jan Pohjanen om bakgrunden till varför Trafikver-
ket tänkte till lite extra, risken var överhängande att hembygdsområdet skulle försvinna vid den nya dragningen 
av den olycksdrabbade E 10 som går i Soutujärvibygden d.v.s Moskojärvi, Skaulo och Puoltikasvaara. 
Men sent om sider hittade Trafikverket fröet.

Den räddade hembygdsgården. Foto: Lars Lindberg.
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bemötandet var förstående och medkännande. Dock 
anammade Trafikverket inte vår tidigare inbjudan till 
möte. Nästa steg var att vi vända oss till centrala Hem-
bygdsförbundet som gav oss välbehövligt moraliskt stöd 
och god vägledning samt löfte om juridisk experthjälp 
vid eventuella behov framgent. 
 Vi följde den goda vägledning vi fått genom att i steg 
tre kontakta länsstyrelsen som under hela projektet 
kontinuerligt ”varit” informerad av Trafikverket, men 
även för Länsstyrelsen var det totalt överraskande 
att Trafikverket ämnade lösa in Hembygdsgården. Vi 
uppmuntrades att återigen tillskriva Trafikverkets pro-
jektledning och då också påtala att Länsstyrelsen inte 
informerats om Trafikverkets avsikt med inlösen. Vi 
fick även löfte om deras närvarande stöd vid eventuella 
förhandlingar med Trafikverket. Föreningen har även 
kommunicerat ärendet med Gällivare kommun. Med-
lemmarna har hållits informerad vid medlemsmöten 
och speciellt genom vårt Hembygdsblad som utkommer 
4 ggr/år. Stödet vi fått från många håll under vår ”kamp” 
har varit uppmuntrande och stärkande. 
 Vid Trafikverkets senaste allmänna samordnings-
möte, senhösten 2017 kunde vi med stor besvikelse i 
förevisade nya ritningar se att markeringen om inlösen 
fortfarande i tjock svart text stod över vårt Hembygds-
område.  Då jag med stor besvikelse i affekt påtalade 
det för Trafikverkets representant bad hen småleende 
mig att titta ordentligt på ritningen. Jag såg då att inlö-
senmarkeringen nu endast var över ett gammalt garage 

Och även bagarstugan. Foto: Lars Lindberg.

och samtidigt berättade myndighetens representant att 
trafikverket ämnar göra de åtgärder som krävdes för att 
undanröja riskerna för Hembygdsgården. Dessutom ska 
man göra bullerminskande ombyggnationer om så kräv-
des.  Föreningens existens var därmed ej längre hotad 
och en stor tyngd från släppte från våra axlar. Vi i sty-
relsen känner hur energin, kraften och lusten att arbeta 
i och för Soutujärvi Hembygdsförening återvänder och 
kan med tillförsikt planera föreningens 20-årsjubileum 
i samband med Nationaldagsfirandet 2018.

 Jan Pohjanen
ordf. Soutujärvi Hembygdsförening.



10            Hembygd i norr 1- 2018

Lördagsträffarna  - Luleå hembygdsförening
En levande hembygd är öppen för alla och är en del av hembygdsrörelsen vision oavsett om det handlar om stad och 
landsbygd. Hembygdsföreningar förknippar väl de flesta med timrade hus och samlingar av gamla allmogeföremål 
främst ute på landsbygden. Luleå hembygdsförening verkar i staden och har dessutom en egen hembygdsgård, 
Rödlundska gården, mitt i staden. Grundtanken med denna artikel är att inspirera övriga föreningar i länet att 
få mer aktiviteter i sina hembygdsgårdar, här har Luleå hembygdsförening sina lördagsaktiviteter under året.

Luleå hembygdsförening med mottot Hembygden är inte 
bara en plats. Den är viktigare än så. Den är du. bildades 
1984 som en stadsförening och som inriktning på stads-
kulturen, handel- och sjöfartshistoria men även med 
blickarna utåt på Luleås fantastiska skärgård som har 
haft stor betydelse för stadens utveckling både historiskt 

Rödlundska gården tillhör en av de allra äldsta byggnaderna i staden, troligen uppförd i början 
av 1700-talet. Närmaste granne är den mäktiga Bergströmska gården, dessa byggnader är en av 
de få som finns kvar från tiden före stadsbranden 1887. Foto: Lars Lindberg.

och kulturellt men även i dag det alltmer ökad turistin-
tresse. Medlemsantalet är idag drygt 400. Verksamheten 
går ut på att sprida kunskapen om Luleå och dess historia 
och då kanske främst anordnandet av stadsvandringar, 
ge ut skrifter  samt anordna studiecirklar men kanske 
främst deras lördagsträffar sen 25 år tillbaka. Sommartid 

Kaffe med hembakat vid lördagsträffarna. Fr v.  Barbro 
Jakobsson, AnnMari Bergkvist och Ingegerd Hedberg.

Deltagarna på denna lördagsträff, Ulf Garney, ordfö-
rande Jan-Olov Hedström och Lars Lindberg.
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En bok om stadsdelen Malmudden
Att staden även kan vara en hembygd kan man läsa i Karl 
Petersens nya bok om stadsdelen Malmudden i Luleå.
Denna stadsdel kom till som ett resultat av järnverkets 
etablering 1943 då bostadsbristen var skriande. Stiftelsen 
Koudden bildades i juni 1947 men ett namnbyte skedde 
snabbt till Malmudden. Att boken kom till var nog hans 
tidigare tjänst som förvaltare på HSB och med ansvar för 
Malmudden.
 Huvudanledningen var att han fick i uppdrag av sin förre 
arbetsgivare HSB att ta hand om deras arkiv. Karl Petersen 
såg vilket fantastiskt material som fanns och i synnerhet 
stadsdelen Malmudden. En bok blev det från detta material 
som kompletterades med kända och okända personers 
upplevelser i den nya stadsdelen.
Idylliskt måste det varit när man läser texterna.
Sen får man hoppas att någon tar upp den andra stadsdelen 
Örnäset som började byggas 1949, för att lösa bostadsbris-
ten när Norrbottens Järnverks  anställda ökade från 225 an-
ställda 1947 till 1 550 1951 och Luleå växte så det knakade.

oftast ingen aktivitet i hembygdsgården men dock bussut-
flykter för medlemmar under sommarhalvåret.
 Lördagen den 10 mars gjorde redaktören ett besök för 
att ta del av dagens program som gick under namnet "Ur 
föreningens bildskatt". Denna föreläsning kom att handla 
om Luleås samtliga kyrkor och kapell, med dess trosin-
riktningar, förvånade att det var så många. Lördagsföreläs-
ningarna pågår mellan 12.00 och 14.30 och denna lördag 
svarade Ulf Garney och Lars Lindberg för underhåll-
ningen. För att göra detta mer interaktivt har man tillgång 
till stor bildskärm och en mindre i caférummet, givetvis 
styrt med dagens moderna teknik, så att alla kan ta del av 
dagens föreläsning. Lars Lindberg, hembygdsföreningens 
trotjänare och fixare berättade om en skoterutflykt i den 
fantastiska vinterskärgården.
 Ett antal rubriker som hembygdsföreningen har under 
vårterminen kan man utläsa i programbladet som även 

finns på nätet och här kan nämnas Jan-Olov Westerberg 
berättar om ”Norrbotten – en resa från förr och nu”. Matz 
Engman ”Luleå – en stad i förvandling,  Solbritt och Jan 
Herting berättar om de svenska världsarven och Staffan 
Nygren ”Vi ser på vår stad Luleå”. Oftast har dessa lör-
dagsträffar en stark förankring om och kring Luleå som 
lockar många åhörare.
 Rödlundska gården är dessvärre inte så stor invändigt 
och sittplatserna begränsade till ca 30 eller som ordföran-
den Jan-Olov Hedström uttryckte sig: 
— Trångt, javisst, men man får en hög mysfaktor.
 Studieverksamheten i samverkan med Vuxenskolan  är 
flitig och som exempel Gravstensinventering, Kvinnolit-
teratur, Norrbottenslitteratur, Luleås industrihistoria, 
Luleåporträtt, Svenska språket, Vårt gamla Luleå.
Till detta skall läggas utgivning av almanackor sen några år 
tillbaka och som oftast bygger på gamla motiv från Luleå. 
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Bilden visar en silverbrosch att användas som smycke 
på Harads Husmodersförenings dräkt.
Bakom designen står haradskonstnären Waldemar 
Granlund. Mönstret återfinns i Edefors kyrkas takkro-
nor, som Granlund snidat och kom att ingå i Edefors 
församlings brudkrona samt i silverbroschen.

Det är i år 50 år sedan första "Glimtar från Edeforsbyg-
den" gavs ut. I tidningen finns en artikel från"Glimtar 
1968, ”Affärsföretag inom Edefors". Några sidor under 
titeln "Tankesmedjan" blir det dikter av lokala förfat-
tare. En artikel om Treehotell och dess hembygdskära 
skapare Britta Jonsson-Lindvall och hennes livspro-
jekt, det världsberömda Treehotell. 
 En titt i innehållsförteckningens sammansättning 
finns det ett trettital intressanta rubriker och här kan 
nämnas några Hänt för 50 år sedan. Tidningsnotiser, 
Mannen närmast kungen - Porträtt av generallöjtnant 
K G Lundmark från Svartlå, 4 porträtt, akvareller av 
Valdemar Granlund, Semantikfunderingar. Svenska 
språket och sist av den långa raden av artiklar, En 
ovanlig gravsten på Harads kyrkogård berättar.
 Hembygdsföreningen vill med sin årliga tidskrift 
spegla det gamla och nya från Edeforsbygden.
Glimtarna trycks varje år i 300 ex. Ca 100 skickas till 
utflyttade Edeforsbor och övriga intresserade som 
prenumererar.

Årets upplaga kommer ut till sommaren och når då 
hemvändarna som brukar skaffa sig ett exemplar.

Edefors hembygdsförenings tidning på gång

Nytt från föreningsarkivet

Norrbottens hembygdsförbund har som förslag på 
kommande årsmöte i Svensbyn att upprätta ett närmare 
samarbete mellan föreningsarkivet och hembygdsför-
bundet. I dagsläget finns det ett antal hembygdsfören-
ingar som blivit arkivbildare bl.a. Nedre Tornedalens 
Hembygdsförening 2014, Råneå hembygdsförening 
2015 och Svensbyns hembygdsförening 2017. 
2018 kom Leipijärvi – Pitkäjärvi Hembygdsförening 
med som medlem. En presumtiv förening har även an-
mält sig men okänd just nu och även Edefors hembygds-
förening har visat stort intresse. 
 Som sagt rör det på sig med föreningar som vill kom-
ma med. Intresserad, ta kontakt och få tips och råd om 
hur man tar hand om handlingarna. Vad är viktigt att 
bevara för framtiden?
Vi från Hembygdsförbundet återkommer med mer in-
formation efter årsmötet.

Kontakta oss gärna före besök:
Telefon: 0920-719 45, 0920-24 35 80
E-post: arkivcentrum@norrbotten.se


