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VI FÅR JUL NÅR 
Vi henter en FOR stor gran til 

vår stue og pynter den dagen 

før dagen. 

Vi kan spise pepperkaker og 

drikke melk til. 

Vi finner julehilsen i 

postkassen. 

Vi har minst fire pakker under 

julegranen. 

At familien er samlet og deler 

gode måltider. 

Vi får spise ”bløta”, drikke 

julmust og se på Kalle Anka. 
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familien jobber, så vi får en 

fredelig jul i år. Og det er vårt 

høyeste ønske til dere alle; at 

julen blir en høytid med 

familie og venner.  

God jul og godt nytt år hilser 

vi fra Norrbäck! 

Uten å overdrive er nok det 

største som har skjedd i år, at 

taket er på plass. Det tok fire 

uker, noe lengre enn det 

snekkerne trodde. Men da er 

også taket dobbelt så stort som 

på en vanlig ”villa”, taket er 

på ca 253 m2. Snekkerne vi 

valgte til byggeoppdraget er 

fra Vilhelmina. To riktig 

hyggelig og arbeidsomme 

menn med godt handlag med 

hammer, spik og de ulike 

materialene for yttertaket. Vi 

la taket oppå det gamle 

spontaket, så huset er også er 

blitt ca 40 cm høyere. Penere, 

synes vi at det ble. Vi vil også 

sende varme takk for de som 

har hjulpet med å rive tak og 

vegg, og som allment har  

oppmuntret oss i denne første 

byggefasen. 

Det betyr igjen at vi er på 

slutten av rivejobbet. Vår tro 

er at vi neste år bare bygger 

på, isolerer, maler lister, 

henger opp gardiner og feirer 

julen 2011 i vår flotte 

nygamle västerbottensgård. 

Gårdens eier, Pelle, 

meddeler at en annen stor 

hendelse i år 2010 for hans 

del, er at han har sett to 

hoggormer i sin skog i 

sommer. Det har han aldri 

sett før. 

Barna meddeler at for 

deres del er at de i år får  

en egen laptop (bærbar 

pc) og at de fikk en 

Nintendo WII 

(spillekonsol for tv-

spill). Og at de har kunnet 

besøke våre gode venner i 

Arvidsjaur. 

Nå i advent så venter vi spent 

på julehelgen. Kakeboksene 

begynner å fylles og ingen i 

LIVET SOM VANLIG 

Vi har vært heldige i år. Ingen 

større skader har skjedd og vi 

er friske og raske– stort sett. 

En og annen influensa har fått 

oss liggende, og noen triste 

nyheter har vi fått. 

Heaika går i tredje klasse med 

nye fag som sløyd. Nikolaus 

går i femte klasse, og det gir 

ham nye krav med mere skole

-arbeid. Men til gjengjeld tar  

han større ansvar for egen 

læring og egne ting og 

klær.Som vanlig så var vi i 

Kautokeino på to ukers skole-

gang i mars og i november. 

En ordning som skolene synes 

fungerer og som barna trives 

med. Mor og far også. 

Det vi i familien er glade for 

er å få besøk og reise bort for å 

besøke kjente og familie. Vi 

prioriterer det og kjører derfor 

mye og langt. Det er vår måte 

å hvile og slappe av på. 

Wollberg og Wuolab årlige berettelse. 

Julebrev-Juovlareive 

Snømannen Kalle har kommet.  

Foto: Anne Wuolab. 

FØRSTE OPPNÅDDE MÅL 



På skole i Kautokeino.  

Foto: Heaika Wollberg. 

Potetåkeren er Pelles ansvar. Så ikke 

mindre enn tre sorters poteter sår han og 

hypper åkeren utover sommeren. Og 

glad er han når hans anstrengelser gir 

stor skjørd og mange paltmiddager ut-

over høsten. I november holdt det på å 

gå galt når “potetkjelleren” var på noen 

minusgrader. Men potetene klarte seg 

bra. Han hjelper også hobbybondekona, 

Anne, med grønnsaker og bær. Tre vin-

stokker har han plantet og har en flott 

orkide å vakte. Den kanskje blomstrer til 

jul, likeledes som amaryllisen som er 

vekket til livet for tredje år på rad. 

Men sensommeren bød på en store ut-

fordring, når han ble påtvunget (Skogs-

styrelsen) å plante 8000 gran– og 

furuplanter i egen skog. En passende 

dreng var ikke å oppdrive, så han gikk 

selv i sin skog med plantene på hoftene 

og planteringsrør i hånden. Det gikk 10 

dager til jobbet, i regn og i sol. En posi-

tiv side med treplantingen, er at han 

gikk mye og fikk trent opp til sin barn-

doms kondisjon. 

Det som nå ser ut til å ha blitt til en 

novembertradisjon, er at Pelle jobber 

ved SVT Sápmi med teksting av nyhet-

ene Ođđasat til svensk. I år ble det også 

sånn, samt at han har tekstet en del tv-

program sendt på SVT. Nyttårsønsket er 

en ny jordkjeller til huset. Og at de nye 

vinstokkene kan bli til Bodega Wollberg. 

musikkskolen for å lære seg å 

spille elbass. Og interesset 

holder ved seg og musikk-

læreren er fornøyd med den 

ivrige eleven. 

En del bøker leses i året, men 

til mors lille bekymring så 

lokker data og tv-spill mer. 

Det har noe bra med seg, for 

barnet gjør det bra i engelsk-

timene på skolen, som er blitt 

hans favorittfag. Hans klasse 

Å bygge med LEGO er frem-

deles et stort intersse, men nå 

skjer det på datamaskinen. Et 

designprogram gjør dette 

mulig, og noen ganger møter 

vi en glad og stjerneøyd gutt 

som har bade designet og 

bygd en flott kreasjon på nett. 

Stoltheten presser seg på hos 

foreldre også. 

Noe overraskende ble det når 

vår 11-årige sønn begynte på 

hadde en musikalforestilling, 

der han hadde en rap-

syngende rolle. Og Nobelfest 

ble det med dress, etikett, 

vals, treretters middag og 

storbandsorkester. Hans 

bordsdame fikk Nobels 

fredspris (for å være den 

beste vennen på skolen) og 

med det så havnet han og 

bordsdamen i avisen. Han 

gleder seg til jul, og håper på 

risengrynsgrøt på julaften. 

ELBASS, ONLINESPILL OG NOBELFEST 

ideen tispen har. Det er nok trangbodd 

med katt, hund og fire personer på 45 

m2. Så besøkene i Kautokeino krever en 

ekstra oppmerksom hundeeier. 

Men som den “dvergelghunden” hun er, 

så har hun også krav til hannhunder. 

Hun vil ikke ha de store, flotte 

lapphundene. Hun vil ha de storørete 

Pampillon-hannene. En romanse er noe 

vanskelig, da denne rasen er enda 

mindre enn henne selv. Hannhunden 

når likssom ikke opp i posisjon 

ordentlig. Nå sist i november strevde de 

fælt. 

Så om de lykkes en gang, er det noen 

som vil ha en valp som er en veskestor 

dvergelghund med store ører?  

VÄSTERBOTTNISK DVERGELGHUND 

Vår tispe, Lino, nærmer seg tre år nå. 

Og hun har gjort noen bestemmelser for 

sitt liv. En av dem, er at hun absolutt vil 

ha en Kautokeinohund til “lover boy”. 

Hver høst og vår reiser hun sammen 

med Anne og barna til Kautokeino, i 

Norge, og akkurat da får hun løpetid. 

Og med tanke på vår bosituasjon 

akkurat nå, så er ikke valper den beste 

“Han ble påtvunget av Skogsstyrelsen å plante 8000 gran– og furuplanetr i egen skog.  

En passende dreng var ikke å oppdrive.”   

JULEBREV-JUOVLAREIVE 

Noen skiturer blir det i egen skog. 

Foto: Anne Wuolab. 

JORDENS MANN BLIR SKOGENS MANN 
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I en egyptisk periode i 

sommer.  

Foto: Anne Wuolab. 

Baskerland og Island har Anne besøkt i 

januar og oktober. Disse ukeslange 

skrivereisene har resultert i en oversatt 

bok og en mini tekstutstilling. Elsa 

Laulas bok (første samiske kvinnelige 

forfatter) ble oversatt til nordsamisk etter 

et prosjekt av Samisk parlamentarisk 

råd. Mini tekstutstillingen vil være på en 

frisørsalong i Lycksele, med vernissage 

på nyåret. 

Anne har også oversatt en kunstbok til 

nordsamisk og norsk som lanseres tidlig 

i februar. En tidligere skrevet tekst, er 

solgt som manus til Giron sami teahter, 

og forestillingen har premiere i slutten 

av januar. Forutenom all skrivingen så 

jobber hun som informatør og markeds-

fører ved Giron sami teahter i Kiruna. 

Men stoltest er hun over å være en av de 

20 som Sveriges kulturråd har valgt ut til 

å delta på rådets kulturlederprogram. 

Når våren kommer til Norrbæck, så 

starter Annes travleste periode på året, 

men også den mest lystfulle tiden. Hun 

pysler med planter, ordner drivhuset for 

optimal vekstkraft og strekker på sin 

slitne framoverbøyde rygg. Det går 

timer til på kne for å plante grønnsaker 

og luke ugress. Men hun trives med det, 

og tørker svetten med glede med en 

sandet hånd. Julestemningen er på topp, 

og høgste ønsket er en fredelig jul, snill 

mann og barn og en Ipad (ny mac).  

han vil blir det gul belte 

gradering til våren: HIIHA! 

Så fritiden er likssom fylt av 

aktiviteter. 

Denne unge mannen liker ro, 

så et stort interesse er 

lydbøker og film. Han 

slapper av på denne måten, 

forklarer han. Dette har også 

medført til en utvikling av 

fortellerkunsten, så medelev-

Våren og høsten var noe tøff 

for Heaika, den niårige. 

Skolen var slitsom, så han 

slet og trivdes dårlig. Men det 

roet seg etterhvert, og Heaika 

valgte musikkskole og cello. 

Det var virkelig en større 

overraskelse for foreldrene. 

Men det går bare lekkert!  

Og han fant fram til en annen 

fritidssyssel: karate. Så om 

ene velger alltid ham om noe 

skal lese høyt. Han gjør det 

både med dramatikk og 

innlevelse. 

Så nå i vente på julen knask-

es det på pepperkaker, som er 

det beste han vet. Han fund-

erer mye på de fargeglade 

pakkene som kommer med 

posten i denne søte førjulstid. 

Så julen er god, synes han. 

CELLO, LYDBØKER OG KARATE 

han velger Nikolaus sin seng.  

Han krever ti minutters kjæling daglig, 

og trives aller best ute, vinter som 

sommer.  

Maksi elsker å erte tispa, Lino. Du vet, 

sette en klo i hodet på hunden. Hunden 

bjeffer til og får skjenn av oss. Det er 

uimotståelig morsomt for den seksårige 

monsen. Om det skulle bli for kaldt, 

eller hunden ikke lar seg provosere, så 

finnes det alltid en sko som må jages, 

les: dø. Kanskje en LEGO-bit kan jages 

rundt i kjøkkenet? 

Noen ganger pr år reiser Maksi motvillig 

på ferie til Lycksele. Det skjer under 

protest og det er da storheten er som 

tydligst. Hver jul sitter han en stund 

foran juletreet i ren andakt: fint er det! 

GÅRDENS STOLTESTE (OG LATESTE) 

Maksi er den beste gårdskatt vi 

noengang kunne tenke oss. Han er en 

ivrig jeger. Så mens han kjeder seg når 

vi setter eller tar opp potet, så renser han 

åkeren for mus av alle de slag. Han gjør 

sånt av bare farten. 

Han liker ikke promenader, men blir av 

og til med på dem. Og da må han hvile i 

minst ti timer på sin sovebenk. Eller om 

“Han krever ti minutters kjæling daglig, og trives best ute, vinter som sommer.” 
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I arbeid– som oftest slik.  

Foto: Pia Huuva. 

SKRIVEREISER OG DRIVHUSET 



Wollberg og Wuolab  

Vår postaddresse: 

Norrbäck 164 

921 99 Lycksele, Sverige 

Mobil, Pelle: + 46 70 333 0294 

Mobil, Anne: +46 70 597 9119 

E-mail: wuolaberg@gmail.com 

Vårt ønske om å feire julen 2010 i det nye huset oppfyltes ikke. Det finnes mange 
grunner til det, men prosjektet er mer tidskrevende enn vi trodde.  

Men vi har samme ønske for 2011, at vi feirer jul i det store huset vårt som da er 
ganske så ferdig renovert. Og da, mine venner og familie, inviterer vi alle på julefest 

hos oss. Vi lover å bake alle syv sorter kaker og by på god, smakfull og tradisjonell 
nordkalottens julemat. Det dere må gjøre er å komme til oss for noen timer, noen 

dager, omså hele julen. For da vil vi ha det festlig og rommelig og med masse 

mennesker tilstede. Det kan bli det besteste!  
For oss, er dette en fantastisk tanke å ha  

nå når det snør som mest og mørkret trykker. 

Vi er skikkelig internett nerder, så du finner oss på: 

Blog: http://wuolaberg.wordpress.com 

Youtube: wuolaberg channel, mobilblogg: http://wuloba.blogspot.com 

VI ER PÅ 

TELEFON: 
+46 950 574 013 

(betyg). Han vil også at Lino får valper. 

Piera: at huset blir ferdig renovert i løpet 

av neste år. Og at han sammen med 

politikere kan påvirke landbruksloven, 

slik at han kan starte sin egen gård med 

kuer, geit, gris og høns og produsere 

egen mat. I dag kan han ikke det. Det 

hadde jo vært fint om barna kunne 

måkke snø innimellom, slik at han 

slipper. 

Anne: at hennes skriverier resulterer i en 

bok, og at kreativiteten blir en sentral 

kraft i hennes liv. Hun ønsker også å se 

egne rein mer, besøke barndomslandet i 

lengre perioder og ha tålmodighet til å gi 

omsorg til de vakreste mennesker hun 

Nå når det er en stille adventssøndag og 

juleuka står på trøskelen, så har vi i 

familien løftet blikket mot det nye året vi 

har foran oss. Så, våre tanker og ønsker 

er: 

Heaika: en forsterker til paperjam-

gitaren. Neste år skal det rockes! Og at 

neste års julegaveutdeling blir til en stor 

skattejakt, slik at vi må ha kart og 

kompass for å finne dem i vårt hus. 

Spennende, verre! 

Nikolaus: at vi har flaks slik at pappa 

vinner en stor pengepremie med TRISS-

lodd. Han ønsker også at han klarer å 

prestere godt i de nasjonale skole-

prøvene slik at han får gode karakterer 

lever med i Norrbäck. 

Maksi: et godt museår. Lino: valper. 

Winterwonderland.  

Foto: Anne Wuolab. 

NESTE ÅR: 2011 


