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En og annen notatblokk er blitt full av 
tegninger og planer over huset som nå 
er vårt hovedarbeid. Rom for rom 

begynner å ta form. Vi velger 
innredning, farger og materiale. Så det 
blir vedovn og marmor på kjøkkenet, 
lyskrone i trapphuset, eget bibliotek, 

globeformet barskap og schäslong på 
kontoret, slimgrønn fondvegg på 
Heaikas rom og utedass i det fremtidige 

fjøset. Kjempetrivelig blir det! Men det 
er nok Pelle som står for det praktiske 

og det mest slitsomme arbeidet: å rive. 
Jeg bidrar med det «kunstneriske» og 
er en god lytter og samtalepartner hva 

gjelder planer, skisser og lignende. Mitt 
bidrag er å samle inn penger til spiker, 
kaffe, måleband, corn flakes mm. Det vil 
si; jeg reiser Nordkalotten på kryss og 

tvers på ulike oppdrag. Kanskje er jeg 
den nye løsarbeideren? En trygghet har 
jeg jo, halvtidstjobb som markedsfører 

på den samiske teateren i Kiruna. Så 
Statoil besinstasjonene tjener litt på 

meg, samt bussene og toget. Heldigvis 
synes familien om å reise. Vi har nå 
kurert Heaikas flyskrekk og stimulert 

Nikolaus språkinteresse med en tur til 
Nederland i høst. Vellykket var det, helt 
til vi kom hjem med svineinfluensa. Bare 
Pelle klarte seg. Friske er vi nå og 

bruker advent til det den skal: vi venter 
på jula. Pepperkakene er i boks, 
amaryllisen blomstrer og julebrevet er 

skrevet. Vi er i rute: God jul og et godt 
nytt år ønsker vi dere kjære og nære!

Et år full av planer og reising med bil og fly

VINTEREN HAR KOMMET TIL 
BYGDA. LYSET GJØR ALT BLÅTT 
OG SNØEN DEMPER LYDENE.

PÅSKE I BALLANGEN SOMMER MED VENNER HØSTFERIE I NEDERLAND

JULEBREV



BILDER FRA RENOVERINGEN

SNART FERDIG? RENOVERINGEN AV DET STORE 
HUSET TAR TID. EN BLOGG ER OPPRETTET FOR Å 
FORTELLE OM DETTE OG LIVET I ALLMENNHET. SE 
DEN HER: HTTP://WUOLABERG.WORDPRESS.COM. 

EN DEL KUBIKK MED GLASSFIBERISOLERING ER 
FRAKTET TIL GJENVINNINGA, EN DEL PLANKER 
HAR BLITT BRENT, MEN SPIKER! JEG TROR 
KUUSAKOSKI GÅR KONKURS NÅR DE UTBETALER 
KG-PRIS TIL OSS FOR JERNSKROTET! ET TONN? 

http://wuolaberg.wordpress.com
http://wuolaberg.wordpress.com


Det store 
arveoppgjøret
Forhåpentligvis så var senhøsten i år den 
siste sesongen av denne såpeoperaen. 
Etter utallige turer, så er nå det store 

arveoppgjøret ferdig.  Alle papirer er 
signert og arven fordelt og utbetalt. Vi 
feiret stille i Norrbäck og var numme av 
det faktum at det faktisk løste seg. Det tok 

faktisk ti år av våre liv. Og nå har vi dove 
minner om en tid som bandt våre tanker, 
ord og handlinger. Vi puster lettere nå. 

GAVEKORTENE OG INVITA-
SJONENE FRA BRYLLUPS-
FESTEN ´04 LØSES INN I ÅR!

Femårsjubileum
For fem år siden kom vi med flyttelasset 
hit til Norrbäck. Den 12.juni 2004. Vi 
pakket ut, vasket oss inn og samlet kjære 

og kjente til en bryllupsfest. På den festen 
fikk vi en tidskapsel. Den ble åpnet med en 
liten fest med gjester fra Nederland, 
Norge og Västerbotten. Minner fra 

bryllupsfesten åpenbarte seg, og en liten 
advarsel: vi tenker løse inn «gavekortene» 
og invitasjonene vi har funnet i denne 

tidskapselen. Så kanskje vi sees?

Livet i Norrbäck
En stor forbedring av våre liv skjedde så 
sent som i november. Vi kjøpte inn ice.net, 

og har nå nesten bredband. Det betyr en 
smidigere hverdag på alle plan.  Anne kan 
jobbe med større mediale oppgaver på 
hjemmeplan, Pelle har begynt å bruke 

Facebook og YouTube og barna kan se på 
instruksjonsvideor på bygging med LEGO. 

Elgen er i boks, et godt år for poteter, 

grønnsaker og bær. Unntatt for multebær. 
Vi feiret påska i Ballangen, vi hadde noen 
fantastiske midtsommerdager i Sundsvall 

og feiret bryllup i Kautokeino i august.  
Forutenom det har vi en jevn strøm av 
venner og bekante som titter innom på 
kaffe. I sommer hadde barna også en 

sommerleir med sine beste venner, Norr-
bäckslägret. Vi er friske, lever bra og er 
lykkelige med hverandre, så jeg vet ikke 

helt hva vi skal klage på? Været, kanskje?

HEAIKA

MIMING ER ET STORT INTERES-
SE. PLANEN ER Å LAGE ET SHOW 
TIL LYCKSELEMARKNADEN. 8 ÅR 
BETYR MER SKOLEARBEID - DET 
ER TRISTE GREIER, UNNTATT 
LESELEKSEN. DEN GJØRES HØYT 
OG TYDELIG. HAN SYNES AT DET 
Å REISE ER SPENNENDE, ETTER 
TUREN TIL NEDERLAND. FLY, TÅG, 
BIL; ALT FUNKER. ELLERS ER FILM 
OG LYDBØKER LIVSVIKTIGE.

NIKOLAUS

HAN BAKTE SITT FØRSTE BRØD I 
VÅR. SOM ALT ANNET, SÅ LIKER 
HAN PRAKTISKE GJØREMÅL, F.EKS 
Å BYGGE MED LEGO. ELLER MALE 
TREKOJE, GRAVE POTETER OG 
SNEKRE GEVÆR. ALT KAN HAN 
SELV FIKSE MED FARENS HJELP. 
KNASEN ER NY FAVORITTLEK-
TYRE. SPRÅK ER FAVORITTFAG, 
OG ELEVENS VALG BLE TYSK. 10 
ÅR OG LURER PÅ YRKESVALG.

PELLE

Å RIVE INNERVEGGER OG -TAK, 
HAR VÆRT HØSTENS OPPGAVE. 
DET HAR BLITT EN DEL OVERSET-
TINGER AV FILM OGSÅ, ET 
GLEDELIG AVBREKK I RIVEAR-
BEIDET. LENGTER INTENS ETTER 
DET NYE KJØKKENET I RENOVER-
INGSHUSET. STÅR OPP 15 MINUT-
TER FØR KONA FOR Å KOKE MOR-
GENKAFFEN. HAN «KORREKTUR-
LESER» JULBREVET OGSÅ...



BILDER FRA I  ÅR

Mor i huset baker nesten ikke til jul 
lengre. Og lager sjelden middag. Det har 
sine «rutiga skäl och randiga orsaker». 

De første årene vi bodde i Norrbäck 
jobbet Pelle i Kiruna på SVT som over-
setter av nyhetene Oddasat. Han var 
borte i fra midten av november fram til 

julaften. Det betydde at mor sto for 
juleforberedelsene og matlagingen. En 
adventsettermiddag hentet mor sine 

håpefulle fra barnehagen. Frøken for-
talte at Nikolaus hadde deltatt i en 
undersøkelse om likestilling. Han hadde 

svart på spørsmål om bilkjøring, husar-
beid og matlaging. Og svarte at jo, mor 
kjørte mest bil og ryddet mest. Og 
maten... jo hun gjorde det også, men nå 

var han lei av pølser og makaroni. 
Senere i advent så gjorde mor pepper-
kakedeig og lussekattedeig. Nå skulle 

det bli pepperkakehus og saffransboller. 
Mens mor svinset på kjøkkenet, stekte 
pepperkaker og lussekatter, så sitter 

eldstemann på en stol og ser på. Han 
deltar litt med korinter og skjærer ut 
pepperkaker. Til slutt brister det: - Kan 
vi ikke vente med bakingen til far kom-

mer hjem? Han så nemlig en mor som 
gjorde veldig mørke pepperkaker og 
som ikke fant brødpenselen eller bake-

papiret og som fikk harde lussekatter. 
Dagen etterpå skulle pepperkakehuset 
settes i hop med smeltet sukker. Sagt og 

gjort. Men det kom en hel del svordom-
mer fra mors munn ettersom hun 
brente seg noen ganger under husbyg-
get.  Alt ble spiselig. Men for å være på 

den sikre siden, så vil barna at far ord-
ner julebaksten og middagen. Det er 
liksom «lugnast» så med en som kan.

En liten historie til slutt...

NYTTÅRSLØFTER

1. INNFLYTTNINGSKLART 
KJØKKEN TIL JUL 2010

2. HJEMMEBAKT BRØD

3. HUSKE Å GRATULERE 
HVERANDRE MED 
BRYLLUPSDAGEN

4. GÅ TUR MED HUNDEN, 
MINST EN GANG I UKA

5.  FORSØKE Å SY HÄRNSKO

6. PLUKKE MULTEBÆR TIL 
JULEDESSERTEN

7. BESØKE NABOENE OFTERE


