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Styrelsen har beslutat att de hembygdsföreningar som 
under det kommande året genomför aktiviteter kring 
Kulturarv 2019, kan söka ett ekonomiskt stimulansbi-
drag från Norrbottens hembygdsförbund. Jag vill därför 
uppmana er alla att ta chansen att söka bidrag till de 
kulturarvsfrågor ni vill lyfta fram i er hembygdsförening. 
 Här har alla föreningarna i länet en stor möjlighet att 
lyfta fram sin verksamhet och även visa att man finns 
till mitt i civilsamhället och även med detta synliggöra 
hembygdsrörelsen för bygdens utveckling.
Jag som redaktör för tidningen Hembygd i norr kommer 
under året att resa runt till hembygdsföreningarna för 
att dokumentera arbetet med Kulturarv 2019.
En blankett där ni kan ansöka om stimulansbidrag sänds 
till alla styrelser i hembygdsföreningarna. Blanketten går 
också att ladda ner från vår hemsida www.hembygd.se/
norrbotten.

Rolf Johansson
Redaktör Hembygd i norr 

En bild från Tärendö hembygdsgille med julstämning!
God fortsättning på hembygdsåret och Kulturarv 2019.
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Ordföranden har ordet - Nästa år blir det Kulturarv 2019

Hembygdsrörelsens ska vara en öppen och välkom-
nande organisation för alla. Nu när året snart är slut 
är det dags att summera det år som gått. Det har va-
rit ett fint år med mycket verksamhet i våra 89 hem-
bygdsföreningar. Vi värnar om vår historia men vi 
blickar också framåt. Vi tror att den bästa framtiden 
får vi om vi lyckas knyta ihop vår historia med våra 
framtidsdrömmar. 
 I vår vision slår vi fast att vi ska värna om vårt kul-

turarv och verka i både landsbygd och stadsbygd. Vi 
ska dessutom spela en aktiv roll för en hållbar sam-
hällsutveckling. Mer än någonsin behövs vårt arbete. 
Vi lever i en global tid och det som händer i världen 
möter, med både glädje och oro, varje dag. Vi som 
arbetar i hembygdsrörelsen måste mer än någonsin 
bygga broar mellan vår historia och vår framtid. 
 Temat för vårt arbete nästa år är ”Kulturarv för alla 
sinnen 2019”. I ett omfattande projekt tillsammans 
med Norrbottens museum, Norrbottens förenings-
arkiv, Region Norrbotten, Studieförbundet Vuxen-
skolan och Hushållningssällskapet ska vi under hela 
2019 arbeta med vårt kulturarv, ett arbete som är 
både spännande och viktigt. 
Ingen kan vara bättre rustad att arbeta med kultur-
arvet än vi. Hembygdsföreningarna är kulturarvets 
egen folkrörelse!
Vi önskar er alla ett Riktigt Gott Kulturarvsår 2019!

Karl Petersen
Ordförande

Gemensamt styrelsemöte med Västerbottens hembygdsförbund

Norrbottens hembygdsförbund och Västerbottens 
hembygdsförbund har numera utvecklat en samarbets-
form där vi träffas varje år. I år var det vår tur att hålla 
i trådarna och vi samlades på Framnäs folkhögskola i 
Öjebyn, Piteå.
 Ordföranden Karl Petersen inledde mötet genom att 
redovisa kommande projekt Kulturarv 2019 som går av 
stapeln nästa år. Vi redovisade vårt arbete och betonade 
hur viktigt det är med information till medlemmarna men 
även hur viktig vår tidning Hembygd i norr genom sitt nya 
upplägg där vi lyfter fram ett par föreningars verksamhet 
men även nyheter om och kring hembygdsrörelsen i länet.
 Ordföranden Bo Nilsson, Västerbottens hembygdsför-

bund berättade om deras verksamhetsplan och utifrån 
denna noterades att en jubileumsbok med arbetsnamnet 
"Hembygd 100 år". Västerbottens hembygdsförbund 
bildades 1919. 
 Berättarkonsten är stor i Västerbotten och ett projekt 
under beteckningen "Alla tider vi minns" som anordnas 
av museet och olika föreningar. Så det blir spännande 
och se om vi kan närvara på något av deras aktiviteter 
under kommande år.
 I samband med avslutningsfikat frågade redaktören 
om mötet svarade Bo Nilsson:
— Vi har ju i stort sett samma livliga verksamhet både i 
Västerbotten och Norrbotten.
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Nu drar vi igång projektet Kulturarv 2019

Norrbottens Hembygdsförbund

Vi är en av länets största folkrörelser med 8 500 medlemmar organiserade i 88 hembygdsfören-
ingar. Hembygdsföreningar finns spridda över hela länet, från söder till norr, från kust till fjäll. 
Hembygdsrörelsen är en garant för att bygds kultur och kulturarv vårdas och utvecklas inom 
länets landsbygd och stad i stället för att försvinna i glömskan.

Vår vision

Norrbottens hembygdsförbund vill skapa en levande hembygd för alla och vara en välkomnande 
rörelse som möter människors kulturintresse i både landsbygd och stad.

Projektet

Med projektet "Kulturarv 2019 för alla sinnen" vill vi nå alla människor i Norrbotten. Vi betonar 
särskilt vikten av att nå de olika kulturer som representerar vårt län, den svenska, samiska och 
finska. Projektet syftar till att synliggöra och sprida kunskap om Norrbottens kulturarv till hem-
bygdsrörelsens medlemmar, deltagare och besökare.

Aktiviteter

Projektet genomförs med aktiviteter i samtliga 14 kommuner i Norrbotten. Ämnesområden är; 
arkitektur och bebyggelsefrågor, guidning och visning, hantverk och handarbete, historie- och 
berättarträffar, lek förr och nu, mattraditioner, stadsplanering och kulturmiljö, visning av arkiv-
samlingar och föremål mm.
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Invigningen av Kulturarvsåret 2019 ägde rum den 5 de-
cember i Kirunas nya stadshus Kristallen. Invigningen 
inramades av både tal och musik. Bland de många talarna 
fanns kulturchefen på Region Norrbotten Kristina Nilsson, 
kommunalrådet i Kiruna Kristina Zakrisson och länsmu-
seichefen Margaretha Lindh.
 Hanna Nutti framförde ett finstämt sångprogram och 
Kulturskolan i Kiruna visade upp sin verksamhet i form 
av konstutställning och musik på både stråkar och piano. 
Tre hembygdsföreningar i Kiruna visade upp sitt arbete på 
bokbord, dessa var Vittangi- och Laxforsens hembygdsför-
eningar samt Kiruna Forskarförening.
 Norrbottens hembygdsförbunds ordförande Karl Peter-
sen höll ett tal med temat ”Hembygdsföreningen – kultur-
arvets egen folkrörelse”, varvid han betonade hembygdsrö-
relsens betydelse för att slå vakt om vårt lands kultur och 
demokrati. Här återger vi hans tal i sin helhet:
 ”I år firas det Europeiska kulturarvsåret överallt i Europa. 
Nästa år är det Norrbottens tur. På initiativ av Region 
Norrbotten uppmanas civilsamhället med föreningar och 
folkrörelser att diskutera och reflektera över vårt kulturarv. 
En uppmaning som vi gärna välkomnar. Att arbeta med 
Kulturarv 2019 är en naturlig sak för oss i hembygdsrörelsen. 
Hembygdsföreningarna är kulturarvets egen folkrörelse. Till-
sammans är vi 8 500 medlemmar i 89 hembygdsföreningar 
spridda över hela länet, från söder till norr, från kust till fjäll. 
Därmed är vi en av länets största folkrörelser. 
Hembygdsrörelsens verksamhet är en garant för att vår 
historia och kultur vårdas och utvecklas. På alla platser 
och i varje bygd finns historiska och kulturella miljöer som 
är omistliga, både för oss som lever idag och för kommande 
generationer. Just nu är frågorna om vårt kulturarv viktigare 
än någonsin. Vi lever i en tid när mycket av det som sker i 
världen känns oroande. Nu byggs det ofta höga murar mel-
lan människorna istället för broar. Detta är ett hot mot vår 
demokrati. 

 Den politiska demokratin i vårt land har vuxit fram 
hand i hand med de svenska folkrörelserna. Utan alla tio-
tusentals människors arbete i de demokratiska partierna, 
föreningarna och folkrörelserna, hade vi aldrig lyckats skapa 
demokrati och allmän rösträtt i vårt land. 
 Vi får aldrig glömma att allmän rösträtt och demokrati 
är något av det finaste vi har, men vi får inte ta demokratin 
för självklar. Trots att det är hundra år sedan den allmänna 
rösträtten föddes i Sverige måste vi värna den varje dag och 
slå vakt om den. Att försvara demokratin är en av hembygds-
rörelsens absolut viktigaste uppdrag.” 

I Kirunas nya stadshus invigdes Kulturarvsåret 2019

Tre hembygdsföreningar i Kiruna visade upp sitt arbete 
på bokbord, dessa var Vittangi- och Laxforsens hem-
bygdsföreningar samt Kiruna Forskarförening.
Foto: Privat.

Norrbottens hembygdsförbunds ordförande Karl Petersen höll ett kort tal 
om hembygdsrörelsen betydelse för kulturarvet. Foto: Anders Alm.
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Suaningi - ett gränslöst lägercentrum

På redaktörens reportageresa under de heta julidagarna 
stod Suaningi Intresseförening på dagordningen. Intres-
seföreningen har varit med i Norrbottens hembygds-
förbund över 20 år och under samma tid har även den 
gamla skolan som föreningen övertog ingått i deras 
verksamhet. Initiativtagare till att utveckla Svangården, 
som den heter idag, till en verksamhet som sjuder av liv 
under året, sommar som vinter var Nils Palovaara och 
berättar lite om sin gamla skola;
 — Jag gick själv i skolan här och har även mina 
rötter här i byn som ligger intill sjön Suaningijärvi 
fanns många hushåll med många barn. Men tiderna 
förändrades och antalet barn sjönk vilket ledde till 
att skolan lades ned. I dag finns det bara ett fåtal 
fasta boenden i byn, annars i övrigt är det mest som-
margästern i sina sommarstuger. Själv bor jag i byn 
Sattajärvi, några kilometer härifrån men pendlar hit 
varje dag, året runt.
 Nils Palovaara var och är fortfarande verksam i 
Studieförbundet Vuxenskolan, Pajala, som Suaningi 
hör till, och är fortfarande aktiv i deras verksamhet. 
På frågan hur man driver en sådan verksamhet "mitt 
i skogen" säger Nils:
 — Jag hade en idé om att man skulle ha lägerverk-
samhet, läget är perfekt, naturskönt och tillgång till 
vatten och bad. Vi tittade lite på de människor som 
har olika handikapp och behöver miljöombyte. Och 
på den vägen är det idag, sommartid juni-augusti är 
det fullbelagt med  brukare och medföljande vårdare.
 Som rubriken visar så är detta lägercentrum 
gränslöst, dvs öppet för brukare i våra nordiska 
grannländer och även inom länets och grannlänets 

kommuner. Lägerveckorna är oftast fullbelagda och 
det finns stora utrymmen att röra sig i. Skolan rym-
mer idag tre stora sovsalar i de forna klassrummen, 
festlokal, dansloge, en stor grillstuga och en utebastu. 
Intill sjön finns det en flotte anpassade för handikap-
pade och badstrand.
Själva lokalerna i skolhuset består av ett stort köks-

Initiativtagaren och verksamhetsledaren Nils Palovaara.
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De som håller ställningarna i köket fr.v Kerstin Markström 
och Britta Kerskitalo.

utrymme med tillhörande matsal. Att det måste gå 
åt mycket med livsmedel och på frågan om matför-
sörjningen säger Nils Palovaara:
 — Det går faktiskt åt en hel del mat och vi har goda 
utrymmen att lagra när leveranserna kommer och det 
sker två-tre gånger i veckan. Matsedeln är det inget 
krångel med, bara svensk husmanskost är det som 
gäller. Och tack vare den ideella insatsen av kunniga 
kvinnor från byn så fungerar köksdelen perfekt.
 På frågan om att det kostar att driva en sådan 
verksamhet svarar Nils Palovaara:
 — Att lägerverkamheten är omfattande och med 
det en del kostnader så täcks det mesta av de bidrag 
vi får från våra brukares hemkommuner men även ett 
välkommet bidrag som vi nyligen fick från Sparbanken 
Nord på en stor summa underlättar driften. Att söka 
bidrag hör till verksamheten och det finns även krav 
bakom bidragen. Bland annat så ställs det krav på 
handikappsanpassning i lokalerna, utomhus är det 
redan ordnat.  Allt sånt kostar faktiskt en del pengar.
 Nåväl, sommartiden verkar ju vara säkrat med ak-
tiviteter men hur ser det ut under den kalla årstiden, 
lokalerna är väl tomma då och på frågan svarar Nils:
 — Nej, under den mörka årstiden har vi full verk-
samhet i Svangården, då är det pensionärsorganisatio-
nerna samt kurser tillsammans med Studieförbundet 
Vuxenskolan som står för verksamheten med studie-
cirklar och kurser. Ett exempel är danslogen, utebastun 
och grillstugan vi har ute på gården som är ett resultat 
av kurser i timring för några år sedan.
Redaktören blev imponerad av vad som döljde sig 
efter den 10 km smala skogsvägen, här ser man en 
medveten satsning på människor med olika han-
dikapp kan och får möjlighet att komma närmare 
naturen, Suaningi är en fantastisk naturskön plats 

De tre gamla klassrummen är numera tre välordnade 
sovsalar med plats för brukare och assistenter.

för rekration och man har även en stark framtidstro.
Och hur hittar man dit? Kanske inte många känner 
till den lilla byn utanför Korpilombolo. Enklaste vägen 
är från Övertorneå till Korpilombolo och strax innan 
Korpilombolo, håll utkik på en skylt  med Suaningi 
som visar vägen, rakt in i skogen, väl framme efter tio 
km kommer man till en delad korsning, ta vänster och 
Svanengården syns tydligt.

 

Den timrade danslogen men även en lokal för uppträdande.
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...åsså hembygdsförsäkringen

30 %

Skydda era byggnader och föremål genom att aktivt förebygga  
skador och se samtidigt till att hålla nere försäkringspremien.   

Installerar ni brand- eller inbrottslarm skyddar ni inte bara 
kulturarvet, byggnaden och era föremål utan får 20 % av 
investeringen tillbaka, dock maximalt 5 000 kr. Sveriges 
Hembygdsförbunds försäkringsråd har dessutom beslutat att 
förlänga det höjda investeringsbidraget på 50 % för vatten-
felsbrytare till 31 oktober 2019. Det innebär att om ni 
installerar vattenfelsbrytare får ni hela 50 % av investering-
en tillbaka, dock maximalt 5 000 kr. Vi rekommenderar 
Vatette vattenfelsbrytare.

Gör så här: Betala fakturan för åtgärden och skicka 
sedan in en kopia samt föreningens kontonr till försäk-
ringskansliet senast påföljande år från faktura- 
datum för att få pengar tillbaka.

Investeringsbidrag

Hembygdsförsäkringen, Östra Långgatan 30 A, 432 41 Varberg | 0200-22 00 55 | forsakring@hembygdsforbundet.se

50 %

Hembygdsförsäkringen ger er upp till 30 % i säkerhetsrabatt 
på premien för byggnader och lösegendom som skyddas av 
vissa skadeförebyggande åtgärder. 

Gör så här: Ladda ner blanketten på  hembygd.se/hembygds-
forsakringen eller kontakta försäkringskansliet. Skicka in 
senast 31 okt för rabatt på 2020-års premie. 

Säkerhetsrabatt

Fönster- och dörrgaller 20% - - 
Enklare inbrottslarm** 20%  5% Halv självrisk
Inbrottslarm larmcentral 20% 10%     Ingen självrisk
Enklare brandlarm**  20%   5% Halv självrisk
Brandlarm larmcentral 20%  10% Ingen självrisk
Elektronisk vattenfelsbrytare 50%  10% Halv självrisk
Skydd diskm. / slangbrottsv.  -   5% -
EIO/IN-eltest   -   5% -
Jordfelsbrytare    -   5% -
Överspänningsskydd    -   5% -

   Bidrag     Rabatt        Reduktion*

*  Skulle ni ändå drabbas av en skada får ni för vissa åtgärder 
halverad eller fullständigt  slopad självrisk. OBS! Gäller om  
åtgärden varit i bruk och begränsat skadan.  

**  Enklare inbrotts-/brandlarm = Larmar i byggnaden eller  
till funktionärers telefon. Seriekopplade brandvarnare är ok.

Upp till

Skydda kulturarvet

Sänk kostnaderna

Handböcker och mallar
Beställ handböcker, PM och mallar för ert skadeföre- 
byggande arbete på forsakring@hembygdsforbundet.se. 

Handbok för systematiskt brandskyddsarbete   Kostnadsfri!

Bok om underhåll - Kolla våra hembygdsgårdar  Kostnadsfri!

PM och mallar - Hyreskontrakt  Kostnadsfri!

Checklista - Egenkontroll av elanläggning  Kostnadsfri!

Info om inbrottssäkerhet - Skyddsklass 1  Kostnadsfri! 

Bok om skadeförebyggande arbete  Kostnadsfri!

Utbildning - Säker föreningsgård  Läs mer!

AVTAL

 

SKYDDA

 

1

5 000 kr

 2019
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Höstmöte på Försvarsmuseet

I samband med invigningen av Kulturarv 2019 i Kiruna 
har Norrbottens hembygdsförbund tagit fram en rollup. 
Denna kommer att finnas med ute i de föreningar som 
har arrangerat någon aktivitet under 2019.
 Tanken med denna är att dels synliggöra projektet 
men även lyfta fram vår gemensamma vision i hem-
bygdsrörelsen. Bilderna syftar på visionen att staden 
är även en hembygd tillsammans med landsbygdens 
hembygdsgårdar i vårt län. 

Mötet inleddes genom en kort presentation av musei-
chef  Ulf Renlund. Nästan fyrtio deltagare från länet 
bevistade höstmötet.

Karl Petersen och Maud Ån, region Norrbotten. Ordfö-
randen Karl P. informerade om den kommande verk-
samheten i allmänhet och i synnerhet Kulturarv 2019 
och även Maud fortsatte med att presentera regionens 
kulturplan och om Kulturarv 2019.

Försvarsmuseet är beläget i en ombyggd kasern och 
lunchen förtärdes i den gamla uppställningskorridoren.
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Jag tror inte någon har missat att landets hembygdsför-
eningar fått nya hemsidor och att de gamla stängs vid 
årsskiftet. Många av landets föreningar är i full gång 
med att redigera och publicera på sina nya hemsidor. 
Det är fantastiskt att se all den energi som läggs ner och 
det fina resultat som det leder till.
 En hemsida är viktig för att föreningen ska bli synlig 
för människor. Affischer på anslagstavlor och tidnings-
annonser i all ära, men vill vi följa vår vision En levande 
hembygd öppen för alla, behöver vi se till att vara syn-
liga på den största anslagstavlan av dem alla: webben. 
Här kan vi berätta om vilka vi är, visa våra aktiviteter 
och vad som är på gång i föreningen. Det handlar om 
att underlätta för människor att ta steget – till kontakt, 
engagemang och i slutänden kanske medlemskap. 
 Samtidigt är många föreningar ännu inte är med på 
tåget. Är din förening en av dem som ännu inte tagit 
nacksving på ”hemsidesfrågan”? Be då din ordförande 
att utse vem i föreningen som ska bli administratör för er 
nya hemsida. Personen bör ha viss vana och intresse av 
datorer och webben, men det är viktigt att hela styrelsen 
känner ansvar för hemsidan och dess roll som skyltföns-
ter mot omvärlden. Kom också ihåg att administratören 
kan utse två redaktörer som tillsammans kan bilda en 
hemsidesredaktion. 
 Uppdraget som hemsidesadministratör behöver inte 
var betungande. Börja med det viktigaste: Kontaktupp-

gifter, några rader om föreningen, en fin och inbjudande 
bild, ett par nyheter och information om kommande 
aktiviteter. I den ordningen. Sen har man god tid på sig 
att fylla på och vidareutveckla hemsidan. Ta gärna en 
titt på länkarna nedan. Där kan du läsa mer om hur ni 
kommer igång. 
 När våren kommer har ni fått kläm på det hela och 
kan presentera sommarsäsongens aktiviteter för hela 
bygden. Något att se fram emot, eller hur?

Olov Norin
Kommunikatör vid Sveriges Hembygdsförbund

Faktaruta:
För att få tillgång till hemsidan gör så här:
Föreningens ordförande (eller annan firmatecknare) 
anmäler vem i föreningen som ska vara administratör: 
https://nya.hembygd.se/anmalan-administrator 
Den utsedda administratören kommer därefter få ett 
mail med instruktioner.
Läs mer om SHF:s Hembygdsportal och hur man 
arbetar med sin nya hemsida här: www.hembygd.se/
hembygdsportalen. 
OBS! Kom ihåg att materialet från er gamla hemsida 
inte försvinner vid årsskiftet, utan flyttas över till er 
nya hemsida.

Ta steget in i nya Hembygdsportalen

För vår del är hemsidan redan igång och fylls på med information. Ta gärna en titt och ha lite synpunkter. Den 
nya plattformen är faktiskt betydligt bättre att administrera, den är enkel och pedagogisk och det finns gott om 
s.k. hjälprutor som guidar en vidare.
Det som nu står på tur för oss är ett flertal bildspel som redaktören ordnat älvdalsvis och sen kommundel. Det 
kommer att vara samtliga 88 hembygdsföreningar som kommer att finnas med. Tanken med bildspelet är att man 
som besökare kan göra en virtuell resa genom länets alla hembygdsgårdar. Den tar bara lite tid att snickra ihop.
Läs artikeln från Sveriges hembygdsförbund här nedan och utse någon i föreningen som webbansvarig redaktör 

Vår nya hemsida är igång nu!
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Rekordpublik på Arkivens dag 

Den 10 november firas Arkivens dag i hela landet och 
i synnerhet vid Arkivcentrum Norrbotten på Björk-
skatan i Luleå. Temat för året var "Fest och glädje" 
och särskilt inbjudna var delar av musikerkollektivet 
Anton Svedbergs svängjäng från Luleå. Inbjudna från 
den forna gruppen var Björn Sjöö, Erik Eriksson samt 
Johan Andrén. Trion kåserade om och kring glanstiden 
på 70-talet och mellan varven drog ett antal musik-
stycken från denna tid.
 Att det lockade storpublik var nog förväntat med 
tanke på det avtryck gruppen satte i musiklivet i Luleå 
men även i det övriga länet. På 1970-talet var proggen 
en stor musikhändelse men progg är inte en musikstil. 
Progg är snarare ett ord för all alternativ musik under 
sjuttiotalet.
 Guppen bestod som mest av 55 personer och musi-
ken präglades av stor spelglädje och från denna mu-
sikgrupp fanns även andra band i länet såsom Kornet, 
Norrbottens Järn, Norrlåtar och Rekyl.
 Redaktören själv var med på den tiden och bland 
publiken fanns många bekanta ansikten från musik 
- och kulturlivet i Luleå. Visserligen var många mer 
eller mindre närmare pensionsålder men entusiasmen 

att lyssna och delta i refrängen från den gyllene tiden 
på -70 talet var nog värt ett besök på Arkivens dag.
 Redaktören vill även nämna den som kom på idén 
att lyfta fram Anton Swedbergs betydelse för 1970-ta-
lets musik nämligen Monica Andersson som jobbar 
i arkivet och hon kommenterade dagen via e-posten:  
"Jaaa, det blev verkligen "Fest och glädje". Superkul, 
supervarmt, supertrångt och publikrekord för Arkivens 
dag med över 200 besökare. Men alla var så glada ändå 
och det kändes nästan " familjärt" på något vis, spontant 
och underhållande".
Så det är bara att tacka för den fantastiska tillställ-
ningen på Norrbottens Arkivcentrum och man får 
hoppas att det kan bli lika mycket publik kommande 
årens Arkivens dag.

På Arkivcentrum Norrbotten finns denna affisch. 

Varumärket som satt på trumman flankeras av fr.v. 
Björn Sjöö, Eric Ericsson samt Johan Andrén.
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Kontakta oss gärna före besök:
Telefon: 0920-719 45, 0920-24 35 80
E-post: arkivcentrum@norrbotten.se

Nu finns nya Arkivhandledningen för föreningar

En fråga som kom upp på höstmötet var och hur 
man skall arkivera handlingarna från hembygds-
gården. Ida Lejon, arkivarie på Föreningsarkivet 
har uppdaterat handboken som finns att hämta 
på nätet.

Nedan tre viktiga utdrag från handledningen:

Varför ska man arkivera?
• Effektivitet i arbetet 
• Skyldigheter enligt lag 
• Historiskt ansvar 

Effektivitet i arbetet: lättillgängligt material erhålls 
genom uppordning av handlingarna efter olika 
handlingstyper, samt skapandet av ett register/för-
teckning över dessa handlingar. Hos Norrbottens 
Föreningsarkiv följer vi det allmänna arkivsche-
mat, ett schema som använts/används i det svenska 
arkivväsendet sedan början av 1900-talet. 

Skyldigheter enligt lag: Bokföringslagen, skattelag-
stiftningen och dataskyddsförordningen i Sverige 
är tre lagar som berör föreningsarkivens gallrande/
slängande.

Historiskt ansvar: Med det historiska ansvaret (lik-
som föreningens egna behov) följer ett sparande av 
föreningens egenproducerade handlingar eftersom 
en förenings organisation och arbete syns i alla 
typer av dokument som de skapar. 
Detta är vårt gemensamma kulturarv!

Handboken finns som pdf på www.hembygd.se/
norrbotten under menyn Föreningsarkivet.


