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Att det har varit en sommar som kanske vi vill minnas, 
sol och hög värme. Redaktören gjorde sin reportageresa 
de varmaste dagarna i mitten av juli, målet var att besöka 
så många hembygdsföreningar som gick hinna med på 
två dagar och 800 km körning, tur det fanns AC i bilen 
så att resan blev någorlunda uthärdlig.
 Första anhalten var Korpikylä för att senare ett stopp i 
Sattajärvi och Suaningi och slutligen Pajala och Vasikka-
vuoma där myrslåttern just påbörjats. Efter övernattning 
ställdes kursen mot Purnuvaara och  Porsi som tyvärr 
inte kunde genomföras. Där var problemet p.g.a inga 
husnummer, men jag får ta det vid tillfälle senare.
Förutom dessa har jag även besökt Moskosel med tips 
om besöksmål i närheten, Grodkällan med sitt turkos-
blåa kristallklara vatten, en upplevelse i sig. 
 Hemmavid gjordes ett besök i Alviks fäbodar och 
deras onsdagsträffar med musik och gemenskap.
Vår ordförande Karl Petersen gästade Nattavaara på 
Hembygdsgårdens dag.

Det var sommarens utflykt med målet att besöka fören-
ingarna och visa att vi finns till. Alla besöken var upp-
skattade och jag fick ihop mycket material till tidningen.
Besöken är viktiga och om det finns föreningar i länet 
som till nästa sommar vill ha besök av oss så kontakta 
redaktören och till sist nu börjar man få ordning på 
förbundets hemsida.

GLÖM INTE VÅRT HÖSTMÖTE!

Den 20 oktober träffas vi på Försvars-
museet i Boden. Läs inbjudan ni fått 
per post eller e-post.
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I år firas det kulturarvsår 
överallt i Europa och nästa år 
är det äntligen Norrbottens 
tur. På initiativ av Region 
Norrbotten uppmanas hela 
civilsamhället, föreningar och 
folkrörelser, att diskutera och 
reflektera över vårt kulturarv. 
En uppmaning som vi gärna 
välkomnar.
 Vi i hembygdsrörelsen 
gläds åt att nästa år blir ett 

år i kulturarvets tecken. Att vi gläds åt Kulturarv 2019 är 
naturligt eftersom vi redan idag arbetar med vårt kulturarv. 
Vårt arbete är en garant för att vår historia och kultur vårdas 
och utvecklas. På varje plats och i varje bygd finns historiska 
och kulturella miljöer som är omistliga, både för oss som 
lever idag och för kommande generationer.
 Timingen av kulturåret är utmärkt. Just nu lever vi i 
en tid när mycket av det som sker i världen känns farligt. 

Ordföranden har ordet - Nästa år blir det Kulturarv 2019

Kulturarvsåret 2019

Många av oss känner oro inför framtiden, en oro som bara 
kan vändas till något positivt om vi bygger broar mellan 
människorna, inte höga murar. 
 I många tal och artiklar har jag poängterat att vårt lands 
politiska demokrati har vuxit fram hand i hand med de 
svenska folkrörelserna. Utan alla tiotusentals människors 
arbete i de demokratiska partierna, föreningarna och 
folkrörelserna, hade vi aldrig lyckats skapa demokrati och 
allmän rösträtt i vårt land. 
Den allmänna rösträtten är det finaste vi har, men vi får 
aldrig ta demokratin för självklar, trots att det är hundra 
år sedan den allmänna rösträtten föddes i Sverige. Den 
demokrati vi vunnit måste vi hela tiden slå vakt om. Att 
försvara demokratin är en av folkrörelsernas viktigaste och 
finaste uppdrag. 
 Norrbottens hembygdsförbund är en av länets största 
folkrörelser, vi är mer än 8 500 medlemmar i de 89 lokala 
hembygdsföreningarna. Vi finns i hela Norrbotten, från 
söder till norr, från kust till fjäll. Nästa år kavlar vi upp 
ärmarna och försvarar vårt kulturarv och vår demokrati.

Karl Petersen

2019 Temaår Kulturarv. Ett kulturarvsår har utlysts i 
Europa 2018. Tanken med året är att belysa vad EU kan 
göra för att främja bevarande, digitalisering, infrastruktur, 
forskning och kompetensutveckling på området. 
 Med detta som avstamp vill Norrbotten utnämna 2019 
till ett regionalt temaår för kulturarv. Året ska bidra till 
att främja kulturarvets roll som en av hörnstenarna i den 
kulturella mångfalden och den interkulturella dialogen. 
Året ska också medverka till att kulturarvet blir mer 
tillgängligt i syfte att främja social sammanhållning och 
inkludering”. Detta ur Region Norrbottens förslag till 
Kulturarvsåret 2019.
 Kulturarvsåret kan innefatta olika projekt bl.a. utställ-
ningar, akyuella teman eller skeden eller händelser samt 
en interkulturell dialog. Samt utbildning, workshops och 
föreläsningar. Även forskning och studier samt redovis-
ning ingår. Samverkan både lokalt, kommunalt, regionalt, 

nationellt, nordiskt, arktiskt och internationellt. I och med 
kulturarvsåret 2019 kan man genom synliggörande och 
exponering genom nya arenor, mötesplatser och evene-
mang och detta kan gälla fysiska platser och även digitala. 
 Norrbottens Hembygdsförbund vill i likhet med kultur-
planens intentioner arbeta för ett hållbart samhälle med 
en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 
utvecklas och att människors delaktighet i kulturmiljöar-
betet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön 
samt ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som 
gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. En 
helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen.
 Kulturarv för alla sinnen kommer att gälla för allt 
som görs. De aktiviteter som genomförs är sådant som 
hembygdsrörelsen arbetar med i sin dagliga verksamhet; 
historie- och berättarkvällar, visning av arkivsamlingar 
och föremål, ”prova-på-aktiviteter”, gammalt hantverk, 
handarbete, bakning och matlagning. Arkitektur och 
bebyggelsefrågor. Lokala konst- och mattraditioner mm.
 Vi behöver era idéer för att utveckla Kulturarvsåret 
2019 i Norrbotten. Vi kommer att informera omvad som 
händer framöver, håll gärna koll på Nyhetsbreven som vi 
skickar ut under året och ta er gärna en funderare över 
vilka projekt ni skulle vilja lyfta fram. 

Bilden från Abborrträsk utanför Gällivare, ett levande 
kulturarv. Mer om Abborrträsk i Hembygd i Norr 2-2014
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Purnuvaara hembygdsförening dokumenterar byn

Purnuvaara hembygdsförening sökte och fick bidrag 
från Riksantikvarieämbetet för att kunna dokumentera 
byn i allmänhet och i synnerhet  livet och människorna 
i denna lilla skogsby belägen 25 km nordost Gällivare.
Redaktören gjorde ett besök i juli för att gå lite djupare i 
hembygdsföreningens rika bildarkiv med tips hur man 
skall arkivera och kanske främst konservera bilder för 
framtiden.
 Att hitta dit var lite knepigt utan fungerande GPS och 
enligt redaktörens kanske lite bristfällig skyltning från 
stora vägen som går till Gällivare, endast byn Niilivaara 
står det på skylten som leder fram till byn Purnuvaara.  
Detta som en påminnelse för de som skall besöka byn, 
sväng västerut i närheten av bron över Linaälven.
 Lite om Purnuvaara hembygdsförening bildades så 
sent som 2005. Anledningen till detta var att rädda kvar 
den gamla skolbyggnaden som var i dåligt skick. Tiden 
efter övertagandet så började man renovera upp skolan 
och idag fungerar den som hembygdsgård och med 
tiden utökades verksamheten med rumsuthyrningen 

som oftast under sommartid är fullbokat av gästarbetare 
som har jobb i och omkring Purnuvaara och Gällivare.
 Denna varma sommardag tog Lena Olofsson och 
Hans Jakobsson emot med nygräddade våff lor och 
kaffe och vid kaffestunden berättade och visade bilder 
från byns långa historia, det kommer i slutändan bli 
en utställning i hembygdsgården. Att föreningen är 
aktiv i byn handlar inte bara om bilder och annat som 
exempelvis renoveringen av hästtrillan som beskriv i 
artikeln på nästa sida.
 En annan verksamhet för att hålla samman byn är 
anordnandet av pokermästerskap i hembygdsgården, 
ett nöje som är uppskattat av byns innevånare. Förutom 
detta så anordnar man kulturdagar och firar även hem-
bygdsgårdens dag med många besökare från byarna 
runt omkring.
 Hembygdsföreningen deltar även i arrangemang i 
närheten av Gällivare och här kan nämnas närvaron i 
Nattavaara på hembygdsgårdens dag och i fjol på hem-
bygdsområdet i Gällivare.

Hans Jakobsson och Lena Olofsson visade upp  en del av föreningens bildsamling.
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Den blev klar till vår kulturdag!

Till vår samling av bygdeföremål har vi nu en nyreno-
verad hästtrilla från början av 1900-talet. Vagnen har 
skänkts av en givmild person från byn och var i mycket 
dåligt skick när vi tog emot den hösten 2017.  

 Många tankar gick hur vi skulle få till vagnen och 
vem som skulle orka engagera sig i det jobbet. Tack vare 
en eldsjäl, Hans Jakobsson som tog det som en utma-
ning att fixa trillan till ett fint föremål som för hundra 
år sen rullat på byavägen i Purnuvaara. Han började 
med att söka via nätet hur trillan kunde ha sett ut från 
början och hittade hos Herrljunga hembygdsförening 
en likadan trilla. Då startade tankarna och planeringen 
inför sommarens utmaning med att reparera den 
gamla, trasiga trillan.  
 Under försommaren började jobbet med att rikta 
vagnsaxlar, byta trasiga hjul, byta ut och göra nytt virke 
till det som var ruttet. Allt är ju från begynnelsen hand-
gjort, järndetaljer var handsmidda och har bevarats. 
För att behålla ursprungsutseende har trädetaljerna 
gjorts enligt den gamla modellen. Efter många timmars 
och dagars arbete började vagnen nästan bli klar. Då 
återstod bara finish med färg och puts. Purnuvaaras 
kulturdag närmade sig och vädret var toppen. Arbetet 
gick framåt och vi såg en vacker vagn framför oss.  Våra 
tankar gick till de som en gång i tiden haft denna vagn 
och vilka äventyr den varit med om. 
 Vi riktar ett stort tack till Hans Jakobsson som 
orkade med detta projekt och ett tack till Pia Nilsson 
som skänkte oss trillan. Den blir en klenod för hem-
bygdsföreningen.

  Purnuvaara  hembygdsförening

Bildtexter: Hästrillan före och efter renoveringen. I 
föreningens föremålsamling finns idag ca 200 föremål 
en gammal kista från 1728, fångstfällor, hushållsgrejer, 
verktyg mm.
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Vasikkavuoma - ett levande kulturarv

En bit utanför Pajala nära byarna Juhonpieti och 
Erkheikki ligger Vasikkavuoma, Nordens och kanske 
Europas största slåttermyr. I mer än tvåhundra år har 
traktens bönder skördat hö av starr och fräken på den 
vidsträckta myren. Vasikkavuoma avsattes av läns-
styrelsen som naturreservat 1999. Reservatet är en två 
kvadratkilometer stor myr, sedan gammalt nyttjad för 
myrslåtter. Det ingår numera även i EU:s ekologiska 
nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Reservatet 
är ett kulturlandskap som även idag skall vårdas och 
skötas genom myrslåtter och underhåll av de befintliga 
myrladorna. Själva restaureringen av myren påbörjades 
1997 då  länsstyrelsen ville göra myren till ett natur-
reservat. 
 Under sommaren har föreningen Vasikkavuoma 

ekonomisk utvecklingsförening som ansvarar för my-
ren anställda sommarjobbare som slår 57 av myrens 
250 hektar av föreningen i övrigt slås resterande av 
privatpersoner och arrendatorer. Höet tas sedan tillvara 
och säljs och pengarna går tillbaka till verksamheten. 
Verksamhetsledare är Valfrid Palo och själva myrslåt-
tern går av stapeln i mitten av juli när slåtterblomman 
blommat ut var det dags att börja.
 Vid redaktörens besök hade just myrslåttern kommit 
igång men kanske inte på det sedvanliga sättet med lie 
och skidor på fötterna så man inte sjunker ner.
I dag är det modernare grejer som gäller, röjsåg och en 
motoriserad uppsamlare som lägger höet utanför de 
många ladorna, ett sjuttiotal,  är idag helrenoverade.
Växt och djurlivet är rikligt. Djurlivet på Vasikka-

Myrslåtter 1930, Bild från Aina Engström, Norrbottens museums bildarkiv.



         Hembygd i norr 2 - 2018       7 

vuoma är stort. Svanarna kommer tidigast på våren, 
därefter tranor och andra sjöfåglar. Älgen betar av 
den saftiga myrklövern i bäcken. Storspoven, grönbe-
nan, enkelbeckasinen är några av de fågelarter du kan 
möta här.
 Berggrunden tillsammans med slåttern gör Vasikka-
vuoma till ett mycket artrikt reservat, med en många 
olika arter av framför allt mossor och växter. Här finns 
också den fridlysta och mycket sällsynta käppkrok-
mossan som trivs i järnhaltigt vatten. Här finns flera 
orkidéarter ute i det blöta, bland annat sumpnycklar, 

ängsnycklar och blodnycklar. Och så kärrspira och 
vattenklöver.
 Vasikkavuoma kulturreservatat är ett levande do-
kument på historisk markanvändning. Här kan man 
få en bild av levnadsbetingelserna i övre Tornedalen 
och myrslåtterns utbredda betydelse för hela Norrland.
 Idag är Vasikkavuoma kommunens största besöks-
mål. Fler än 10 000 besökare hittar hit årligen.
Reservatet ligger cirka 1 mil från Pajala. Kör västerut 
efter väg 395. Sväng vänster in i byn Erkheikki, därifrån 
är det skyltat till parkering.

 

I dag skördas numera myren med modernare redskap, röjsåg och motoriserad uppsamlare.

I stället för att hässja samlar man ihop de slagna höet och kör det till några av de 79 ladorna som finns på myren.
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När hembygden firade sin egen dag i Nattavaara
Den 5 augusti firades Hembygdsgårdarnas dag över hela 
landet. I Nattavaara samlades de fyra hembygdsfören-
ingarna Soutujärvi, Purnuvaara, Gellivare socken och 
Nattavaara till ett gemensamt firande. På Bäckstranden 
bjöd föreningarna på smakprover av lax, bröd och an-
nat gott. De hågade kunde köpa rökt röding och hem-
bakad mjukkaka. Sånggruppen Träskfolket sjöng och 
ett högtidstal hölls av Norrbottens Hembygdsförbunds 
ordförande Karl Petersen.
 Vädret var fint, det kom visserligen några regndrop-
par mitt i programmet, med regnet for snabbt förbi. Det 
kom mycket folk till Bäckstranden denna dag, inte så 
konstigt kanske med tanke på att i Nattavaara är mer 
än hälften av alla bybor med i hembygdsföreningen. 
Många besökare kom från byarna runt omkring och från 
Gällivare-Malmberget. Att fira Hembygdsgårdarnas dag 
har blivit en tradition i trakten. Förra året var firandet i 
Gällivare och nästa år är det Purnuvaaras tur.
 En levande hembygd för alla. Karl Petersen sa i sitt 
tal att hembygdsrörelsen nu behövs mer än någonsin. Vi 
lever i en tid när mycket oroande sker i världen omkring 
oss. Många är oroliga inför framtiden och vi som arbe-

tar i hembygdsrörelsen måste mer än någonsin skapa 
trygghet genom att bygga broar mellan människorna. 
Hembygdsrörelsen ska vara öppen och välkomnande. 
Vår vision är en levande hembygd för alla. 
 Hembygdsrörelsen är en av våra viktigaste kultur-
skapare och en garant för att bygdens kultur vårdas och 
utvecklas i stället för att försvinna i glömskan. På varje 
plats och i varje bygd finns historiska och kulturella 
miljöer som är viktiga, både för oss som lever idag och 
för kommande generationer.
 Som avslutning tackade Karl Petersen för det fina 
arbete som under åren utförts helt ideellt i hembygds-
föreningarna i Norrbotten.

Kören Träskfolket underhöll.

Hembygdsförbundets ordförande Karl Petersen. Fikaförsäljningen var livlig.
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Onsdagsträff på fäbodvallen

Fäbodvallar finns det många av i länet och i närheten 
av Luleå, nämligen i Alvik där bedriver Alvik-Långnäs 
sim hembygdsverksamhet. Efter midsommar börjar 
verksamheten i fäbodarna med onsdagsträffarna som 
pågår under del av sommaren. Ett stående inslag på 
just dessa onsdagsträffar är musikunderhållning och 
social samvaro med kaffe och hembakat som förtäring, 
om man har tur med vädret så att säga. När redaktören 
med familj gjorde ett nerslag denna ljuva sommar-
kväll sken solen på klarblå himmel och föreningens 
ordförande Jan-Olof Hedström njöt av musiken och 
stämningen tillsammans med hembygdsförbundets 
ordförande Karl Petersen som även han var på plats.
 Kan vara på sin plats att nämna något om Alvik-
Långnäs hembygdsförening historia. Ursprunget till 
föreningen har sin början i en studiecirkelverksamhet 
man hade 1973 under rubriken "Bygd i förvandling". 
Underlaget var till stor del bygdefotografen Adolf 
Hjorts enorma bildsamling som omfattade 6 000 
negativ från sina möten med människor i bygden. 
Nämnas kan att Norrbottens hembygdsförbunds 
årsskrift 1974/75 kom att innehålla ett urval av Adol 
Hjorts bilder.
 I juni 1977 så bildades Alvik-Långnäs hembygds-
förening. En av anledningarna var att man behövde 
tillstånd för lotteriverksamhet och en förutsättning 
var då att det fanns organiserad verksamhet i byn och 
på den vägen är det idag.
 Att fäboden behövde restaureras var nästa utmaning 
och under åren 1997-1999 var verksamheten mycket 
livlig och där tillkom slåtterstugor, härbren samt en ny 
bro över Bodbäcken eller Bjurbäcken som den kallas 
och som rinner genom fäbodsområdet.
En föreningsstuga monterades upp på den norra vallen 
av Bodbäcken.
 Alviks fäbodvall uppfördes under 1700- och 
1800-talet. Den ligger naturskönt belägen vid Bjur-

bäcken/Bodbäcken som flyter genom området. I dag 
finns 14 byggnader: stugor, ladugårdar, källarbod, ved-
bod samt en skvaltkvarn som är renoverade av Alvik/
Långnäs hembygdsförening. Fäbodvallen ligger 5 km 
nordväst om Alvik intill väg 94 mot Älvsbyn.

Norma Hermansson höll ställningarna i föreningsstu-
gan där kaffe och hembakat kunde köpas.
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Moskosel rallarmuseum

Först en kort inblick om och kring inlandsbanans till-
komst i allmänhet och i synnerhet Moskosel som var 
en mellanstation på vägen upp mot Gällivare som un-
der slutbyggnationen kopplades ihop i Kåbdalis 1936.
 Grundtanken med Inlandsbanan var en inre 
stambana som skulle stärka näringslivet i norra och 
mellersta Sveriges inland, men samtidigt i krigstid en 
viktig militär avlastningslinje för Norra stambanan.
 Arbetarna jobbade 10 timmar om dagen förutom 
på lördag då de bara jobbade 5 timmar och var lediga 
på söndagar. Men de som hade det värst va kockarna, 
som lagade mat åt rallarna varje dag och därför aldrig 
va lediga. Om rallarnas hårda liv och arbete kring 
Inlandsbanan finns numera samlat på museet, där det 
även går att få guidade turer. Stationshuset i Moskosel 
byggdes 1937, och 1993 köpte man loss stationshuset av 
SJ och i dag är det rallarmuseum. Tack vare politikern 

och f.d. kommunalrådet i Arvidsjaur Jerry Johansson 
som var den drivande kraften och tillika ordförande 
för den nybildade föreningen.
  Redaktören passade på att besöka rallarmuseet 
då han var i närheten av Moskosel och Grodtjärnen 
(se annan artikel). Kollade om det var öppet och det 
råkade vara så. En pratstund fick jag med den som 
basade för kaffeserveringen Hamid, som svarade på 
frågan om hur många besök rallarmuseet har under 
sommartid. Han nämnde ungefär 6 000 besökare 
hittar hit varje sommar.
En av anledningarna är nog mellanriksvägen E45 som 
passerar Moskosel, denna mellanriksväg är livligt tra-
fikerad på sommaren av turister som vill se inlandet 
och naturen.
 Rallarmuseet i Moskosel är väl värt ett besök om 
man kör på Inlandsvägen och i byn är det väl skyltat 
och man ser snabbt om kaféet är öppet.

Manne, rallaren som blev Moskosels första stationsmästare 
möter besökarna när man kommer in i museet.

Rallarmuseet har en stor samling föremål från de tunga 
arbetet med att bygga Inlandsbanan i svår terräng.
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Grodkällan - Tsuobbuoája
Grodkällan fick sitt svenska namn som en översättning 
av det äldre, samiska namnet Tsuobbuoája som bety-
der just Grodkällan. Namnet tros ha kommit från att 
grodor övervintrade i källan vilket samerna såg när de 
rastade vid källan förr i tiden på sin väg mot Arvidsjaur. 
Det sägs ha funnits en stig som samerna använde från 
Lomträsk, förbi källan och mot Arvidsjaur. På grund av 
källans märkliga utseende, det turkosfärgade vattnet, 
användes den också som gränsmärke mellan Lomträsk 
och Auktsjaur lappskatteland vilket går att läsa om i 
syneprotokoll i domböcker från 1823.
 Så hittar du hit, kör norrut på E45:an från Arvidsjaur 
mot Jokkmokk. Efter Auktsjaur svänger du höger mot 
Lomträsk. Efter ett par kilometer svänger du vänster 
(skyltat Grodkällan) och efter ytterligare en liten färd 
finns en träskylt med "Grodkällan" på på höger sida. 

Mitt emot skylten finns en möjlighet att stanna till på 
vänster sida på skogsbilsvägen och en vändplan finns 
ett par hundra meter längre fram.

Det finns en rad åtgärder att vidta på hösten
för att minimera skaderiskerna i vinter. Under-
måligt underhåll täcks INTE av försäkringen: 

 – Rensa hängrännorna

–Kontrollera takbeklädnaden

 – Stäng av och töm vattenutkastare

 – Kontrollera att värmesystemet ger  
tillräcklig grundvärme

– Öppna skåp och dörrar för att öka
luftcirkulationen

 0200-22 00 55  |  forsakring@hembygdsforbundet.se 

facebook.com/hembygdsforsakringen  |  hembygd.se 

Kom ihåg 

inför vintern!

 0200-22 00 55  |  forsakring@hembygdsforbundet.se 

facebook.com/hembygdsforsakringen  |  hembygd.se 

Bidrag till kulturarvsarbete är statliga medel som Riks-
antikvarieämbetet fördelar till insatser med syfte att 
bevara, använda och utveckla kulturarvet.
Under 2018 fördelar Riksantikvarieämbetet 16 miljoner 
kronor till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ide-
ella kulturarvsverksamheter. Av den totala summan är 
8 miljoner reserverade för arbetslivsmuseer.
 Dessa fick bidrag i Norrbotten: Boden-Överluleå 
hembygdsförening för återställa en såg- och tändku-
lemotor, Purnuvaara hembygdsförening för historisk 
dokumentation i bild, text och bruksföremål, Fören-
ingen Malmbanans vänner för projektet Tåget i örat, 
del 1, och Sikfors intresseförening som dock inte är 
medlem i hembygdsförbundet men skall utbilda guider 
vid Sikfors kraftverk.
 Det är förordning (2017:628) om statsbidrag till 
kulturarvsarbete som styr bidragsgivningen. Bidraget 
betalas ut i förskott. Den som söker anger själv hur länge 
projektet kommer att pågå.

Nästa ansökningstillfälle är i början av 2019 så håll 
ögonen öppna och kolla in:
https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-
fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/

Bidrag till kulturarvsarbete
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Nytt från föreningsarkivet

Som vi tidigare har aviserat så har Norrbottens hem-
bygdsförbund anslutit samtliga hembygdsföreningar 
som erbjuds möjlighet att arkivera sin bild- och do-
kumentsamlingar på Norrbootens Föreningsarkiv på 
Björkskatan..
Efter detta har det hänt en del nytt, föreningar som hit-
tils anslutit sig är:
Boden-Överluleå hembygdsförening
Edefors hembygdsförening
Gellivare sockens hembygdsförening
Leipijärvi-Pitkäjärvi hembygdsförening
Luleå hembygdsförening
Nederluleå hembygdsförening
Råneå hembygdsförening
Sundoms hembygdsförening
Svartöstadens hembygdsförening
Svensbyns hembygdsförening
Som det ser ut så finns det plats för fler att ansluta sig till 
föreningsarkivet,.

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

Styrelsemöte i Arvidsjaur
Norrbottens hembygdsförbund har som tradition att 
förlägga ett styrelsemöte ute i vårt vidsträckta län och 
i år föll valet på Arvidsjaurs hembygdsförening hem-
bygdsgård, den gamla prästgården på gamla kyrkplatsen.
 Vi mottogs av styrelsen och som ett första steg i de 
lappländska gränsmarkerna fick vi en väl informativ 
vandring längs den kulturstig som finns i anslutning till 
hembygdsområdet. Guide på denna kulturvandring var 
Lena Lindgren, väl insatt i Arvidsjaurs historia genom 
sina många småskrifter som hon skrivit.
 Redaktören var givetvis på plats och följde med spän-
ning vandringen på den gamla kyrkplatsen och samti-
digt samlade information över hembygdsföreningens 
historia som i nästa nummer kommer att presenteras 
mer ingående om föreningen i allmänhet. 

Lena Lindgren på trappan till prästgården.Styrelsen samlad inför promenaden på gamla kyrkplatsen.


