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Julmarknad Suupalo 12 dec
kl. 11.00-15.00
Tomten besöker oss kl. 1300
Servering av julgröt o skinksmörgås.
Bokning av bord för försäljning
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Årsmöte

Suupalo
Tisdag den 9 feb 2016

Vittangi Hembygdsförening
kallelse till årsmöte

Vi serverar Bruna bönor med
fläsk mellan kl. 10.00—17.00

9 feb 2016 kl. 19.00

Välkommen till vårt

Vi bjuder på semla & kaffe
Välkommen

firande av Fettisdagen

Julbord
2015
Information & bokning tel. 0981-100 61

Kristi himmelfärdsdag 14 maj 2015
Gökotta kl. 8.00 i ”Posiorova stugan”.Snöblandat regn (det är ju trots allt maj månad),
men det hindrar inte, att vi ger oss av denna
tidiga morgon till ”Gökottan”. Det blir uppstigning kl. 7.00 för att koka kaffe, och göra
iordning fikakorgen. Nej, inget morgonkaffe
hemma inte! Stugan ligger vackert belägen
på berget, några hundra meter från huvudvägen. Det hörs inget brus hit. Skönt! Vi
kommer in i stugan och möts av ett hej! och
en värmande atmosfär. Alla sitter och småpratar i värmeljusens milda rogivande sken.
Stugan är mysig, med gulaktiga lampor
som lyser svagt mot de mörka timmerväggarna. I den öppna spisen sprakar elden.
Prästen sitter bakom sitt bord och kontrollerar sin predikan. När Anja Holma sjunger
och spelar med sin vackra stämma, hänger
alla med så det dånar i hela stugan! Efter
alla verser vi har sjungit, blir det sedan dags
att ta fram sina fikakorgar. Kaffestunden
blir trevlig, med prat om gamla minnen och
många upplevelser från stugan bl.a. pjäxdans. Anja,( denna mjuka och trevliga person), berättade om sina två goa katter. Den
ena hade dock en del ”gangstermetoder”och
berättesen resulterade i en stor skrattsalva
från åhörarna. Kul med humor! Helge Hansi
berättade i korta drag , om stugan och verksamheterna som bedrevs där förut. Många
hade sina minnen av det.
Vi säger bara hallå bybor ”KOM IGEN”.
Nästa gång vill vi se fullsatt!
Upplev en tidig, mysig morgon i maj i
”Posiorova stugan” på berget.
Hälsningar Eivor och Nils Rova.

Suptallen
Tallen står omkring 10 km från Vittangi
(inom Vittangi byamarker) på vägen mot
Svappavaara. Den är omkring 13 m hög,
och kronan i form av en stor boll, mäter ca 5
m i diameter. Tallens egendomliga utseende
och dess plats vid vägen, gör att den blir
synlig redan på långt håll. Tallen har putsats
upp genom att en del grenar sågats av, så
att endast den översta delen av kronan finns
kvar. Detta gjordes i början av 1900-talet.
Tallen har varit fridlyst sen 1932, och den
korades vid tiden för sekelskiftet av länsmannen i Vittangi och Kiruna till så kallad
Suptall – Ryyppymänty (”Ryyppötalli”).
Tallen blev en rastplats vid resor till och från
tinget i Vittangi. Hästarna fick en stunds vila,
pluntan togs fram och det blev en sup eller
två innan resan fortsatte. Därav namnet
suptallen. Platsen är ett kärt ställe för farande turister att göra uppehåll vid. Det har
under många, många år inte gjorts något
för att höja standarden på rastplatsen, men
i samband med det nya vägbygget, har
platsen fått en välbehövlig upprustning. Nu
finns moderna toaletter, fler parkeringar och
sittbänkar med bord. Platsen är väl upplyst
och tallen syns på långt håll i mörkret, och
är nu väl värd ett besök!
Text & bild: Margareta Lomvik-Sandström

Filminspelning i Vittangi 2015
Filmscener från Åsa Larssons böcker ”Till offer åt Molok” och ”Det blod som spillts”.

Min sista semestervecka så hände det något
väldigt ovanligt i Vittangi.
Då spelades det nämligen in flera filmscener
från Åsa Larssons böcker ”Till offer åt Molok” och ”Det blod som spillts”. Filminspelningen började den 11 augusti men redan
flera dagar innan så var filmteamet i gång
på Suupalo. Men växande förundran så såg
vi hur svartmålade plankor sattes upp kring
fönstren på Läkarvillan, salen inne i Läkarvillan förvandlades till ett så vackert kontor
med fina gamla möbler och folk rörde sig
kors och tvärs på området. Kvällen innan
filminspelningen så skulle vi statister träffas
på Hembygdsgården för att visa upp vilka
kläder vi hade tänkt ha i scenen, som var
en begravning av en präst. Kläderna godkändes, vi fotograferades och fick stränga
förhållningsorder om att ha exakt samma
kläder i morgon. Vi träffades vid 09.00-tiden
på Hembygdsgården den 11 augusti. Det var
en blandning av män, kvinnor och några barn
som kom begravningsklädda och ställde upp
sig på området. Vi bjöds på kaffe och macka
och sedan började en lång väntan innan det
äntligen var dags för att börja filma. Det som
filmades på Hembygdsgården var minnesstunden efter begravningen. Nu fick man se
att det som visas på TV under 2-3 minuter
säkert tar 5-6 timmar att spela in. Det skulle
tränas och tränas, du går dit och sedan dit
och du kommer hit o.s.v.

För mig var det en stor upplevelse att var
där och bara se hur en filminspelning går till.
Ljussättning och ljud är en stor del av inspelningen samt att försöka ha pli på statisterna,
vilket inte var det allra lättaste. Vid 16-tiden
så blev vi bjudna på middag och det var bara
att kasta i sig maten för kl. 17.00 så skulle vi
samlas i kyrkan och där spela in scenen med
begravningsgudstjänsten. Allt gick bra, till
och med sången, men då hade vi ju världens
bästa sångledare, Börje Johansson som
drog i gång ”Bred dina vida vingar”. Ingen
musik hade vi men det blev bra ändå tyckte jag.Tillslut, kl.19.00, så var vi klara med
scenerna i Vittangi och fick gå hem. Trötta
i benen, trötta i ryggen och trötta i huvudet
men glada över att ha varit med. Dagen efter
så for några av oss i väg till Muodoslompolo
för att spela in några andra scener. Jag stannade dock kvar i byn men min son Adam var
med dit och han berättade att det var samma
väntan där. Sammanfattningsvis så var det
en rolig och intressant dag. Om det någon
gång blir fler filminspelningar i byn så hoppas
jag att fler ställer upp, det är en upplevelse
att vara med!
Text: Agneta Henriksson
Bilder: Margareta Lomvik-Sandström
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Ordförande har ordet
I dagarna har den första snön kommit för att stanna, som det verkar. Det har varit en lång höst och det känns lite
ovanligt men ändå bra. Vi hinner nog få vår beskärda del av snö och kyla vad det lider. Vi var för några dagar sedan till
Finland, och fick köra på den nu färdigställda nya vägen till Pajala. Det är mycket bra att vi har fått upprustat våra vägar
häruppe. Även den mot Kiruna börjar bli helt klar. I Svappavaara pågår utbyggnaden av Mertainen och Leväniemi gruvorna för fullt, så trots att det gick som det gick för Northland, måste man ändå blicka positivt mot framtiden. Förhoppningen är att järnmalmspriserna kommer att stiga igen. Som det känns är nog framtidstron ljus här i byn. Under hösten
har det varit full aktivitet på Hembygdsgården med filminspelning efter Åsa Larssons böcker. Det var mycket roligt att få
uppleva hur en inspelning går till, och serien kommer tydligen att bli klar för visning på TV4 2017. Höstens skördefest
drog mycket folk och är ett årligt uppskattat evenemang. Vi har ännu kvar alla julbord och julmarknaden innan det här
året är till ända! År 2016 firar Sveriges Hembygdsföreningar 100 år, och det vore mycket roligt att få in förslag på hur vi i
vår by skulle kunna fira det. Tveka inte att komma med förslag på firande till någon i styrelsen!
Slutligen ett stort TACK till alla frivilliga som ställt upp för Hembygdsföreningen under det gångna året!
God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen till er alla!

// Per-Olof
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