
Et arbeidsår 
med mange 
sukk ble det
Sukkene ble mange i år. Det var dels 
fordi vi måtte vente og dels fordi vi 
møtte uforstand. Men mest fordi vi 
måtte tenke for andre. Beklager om 
det høres arrogant ut. Men vi måtte 
faktisk tenke for mange. Og når det er 
sagt, så gjelder det heldigvis bare 
husbyggingen. Vi ventet på at de 
skulle begynne å rydde branntomten 
når våren kom. Vi ventet halve 
sommeren på at grunnmuren skulle 
mures. Og vi ventet på møte med 
byggenemnden i kommunen, for å få 
lov til å sette opp huset på 
grunnmuren. Og vi måtte tenke for 
byggefirmaene: logistikk, værforhold 
og tidsfrister. Men det skal de ha 
handverkerne, trivelige og dyktige 
har de vært.

Vet dere at selv om vi fikk byggelov, 
så måtte vi i hele prosessen også få 
lov til å starte, til å mure og til å sette 
opp huset på grunnmuren? Denne 
byggelovshistorien har tært på mine 
(Annes) krefter. Av en eller annen 
grunn, så er Per desto mer tålmodig 
og utholdende. Så vi utfyller 
hverandre. I skrivende stund bygges 
taket. Så, det går fremover.

Så ble det jul i vårt lille hus-
igjen. Vi hadde håpet på noe 
annet. Som for eksempel at det 
nye huset skulle være i sånn 
stand at vi alle fall kunne bo der 
allerede nå. Men julegardinene 
henger i vinduene. Julestjernene 
lyser døgnet rundt og på bord-
ene har vi stearinlysestaker. 
Pepperkakedeigen er gjort. Og vi 
har skrevet en liste på andre 
julekaker, godterier og julemat 
vi vil ha høytidshelgen. For 

Heaika og Nikolaus er det viktig 
med pepperkaker, julemust og 
polkagriser. For Per er det viktig 
med pepperkaker, bløta og 
juleskinke. For Anne er det 
viktig med lefser, ribbe og kokt 
reintunge. Og ingenting av dette 
får hun i år. Det blir sikkert jul 
for det. En annen tradisjon vi 
har skapt oss er å reise til Umeå 
i advent. Målet er å handle inn 
alt til jul, men vi gjør det aldri. Vi 
bare koser oss med besøk.

Jul i vårt lille hus

PER: Han jobber med oversettinger for tvny-
hetene Oddasat, og med samiske barnetvpro-
grammene Unná Junná for YLE (finsk tv). 
Kjøkkenet er hans kontor.  Hans store invest-
ering i år er en rød traktor. Og en tilhenger.

NIKOLAUS: Datamaskinen er hans favoritt-
sysselsetting for tiden. Han satte potet i som-
mer sammen med lillebror. Fremdeles er tysk 
favorittfag sammen med naturfag. Han sikter 
seg mot IT-gymnaset i Umeå. Og svømmer.

HEAIKA: Det tegnes flittig, målet er en egen 
mangabok. Skolearbeidet løsnet ordentlig og 
han gjør seg mange tanker om å begynne på 
ungdomsskolen neste høst. Karatetreningen 
prioriteres fremdeles. Som det å spille cello.
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Det nye året, hva 
vi håper på og 
lengter etter.

• • •

Trangboddheten gar gjort at vi er en 
familie som er sammensveiset og 
nær. Og vi har lært oss å bruke pen-
ger på opplevelser snarere enn på 
saker. Vi har likssom ikke plass til 
alt det verden har å by på. Vi løser 
melodikrysset lørdager og har 
fredagen som helligdag, i hvert fall 
så at vi velger å se film sammen. Et 
annet fellestrekk er at vi fire leser 
bøker, så biblioteket er vår redning. 
Av dette blir det fine samtaler. Vi 
har også innsett at å reise sørover i 
Sverige er morsomt. Det vil vi gjer-
ne gjøre. Og for Anne er en tur til 
hennes hjemtrakter en av som-
merens må-gjøre. I året som 
kommer starter vi hektisk med å 
delta på åpningen av kulturhoved-
stadsåret Umeå2014. Tre av fire i 
familien holder tale i Hear me out! I 
august har vi konfirmasjon av 
Nikolaus. Det blir i Burträsk. Men 
nye klær skal syes og gudforeldre og 
slektninger informeres og inviteres. 
Og midt i alt dette, så skal vi også få 
til jobb og skole. 

Nikolaus håp for neste år er å skaffe 
seg flere kompiser på skolen. Og han 
har en ønskeliste for innredningen 
av hans nye rom som han vil skal 
oppfylles (data, tv, stor seng osv).

Per håper at husbyggingen går 
fortere og smidig, slik at vi kan 
begynne å bo normalt igjen. 

Heaika håper han blir milionær til 
neste år på Trisslodd. Og at vårt hus 
skal bli ferdig og innflyttingsklar 
neste år.

Anne håper å kunne sluttføre 
utstillingene hun har begynt på i år. 
Det gjelder både design og tekster. Og 
at foretaket hennes kan dra inn så 

mye penger at hun kan utvikle det 
ytterligere. 

Neste år, 2014, har vi bodd 10 år i 
Norrbäck. Tenk om vi kunne ha 
åpent hus da og ha alle dere på beøk! 
Dere ville da få se det nye huset og se 
hvilken oppgave det ligger i å 
replantere rabattene og plenen etter 
alle maskinene som har gravd og 
kjørt opp gårdsplassen etter 
nybyggingen. Velkommen til 
Norrbäck sier vi og ønsker dere en 
fredelig jul og et godt nytt år.

BILDER

Anne ble årets företager av Convoy 
Norr. Utmerkelsen besto av et diplom 
et et stipend på 3000 kr. 

Huset slik det ser ut nå.

GIFT I 10 ÅR 2013 TINNBRYLLUP

« Tiden går fort när man har roligt.» 

— Pers kommentar 

«Jeg har en flott mann som 
fremdeles koker morgenkaffe til 
meg. Jeg er glad for det.»

— Annes kommentar
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 17.08

Bryllupsdag	
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Nikolaus, 15 år	
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