Vinterglöd 3-6 mars
Välkommen på en bokutflykt i Happis för hela familjen!
Ladda upp med varm dryck och något att äta och se om du lyckas klura ut vilka platser som
beskrivs i dessa utdrag från olika böcker – så kan du vara med och tävla om att vinna fina
priser.

(Uppgift 1&2 är enklare och passar även för yngre åldrar)

1. ”Hilla och renen njöt när älven nu rann stilla efter den vilda forsränningen.
Solen värmde och torkade päls och kläder. Snart såg de hus, affärer och vägar på
bägge sidor av älven. De passerade några vackra blå broar. [...] Nu delade älven
på sig i flera mindre vattenfåror. De gled förbi öar och snart såg Hilla horisonten
breda ut sig. – Det här är havet, sa Hilla. Det är hit det tar vägen, allt vatten.”
Ur: På resa längs Torneälven av Carina Kero Esberg & Sofia Kero Åkerman
Aktivitet: Känner ni igen beskrivningen? Se om ni kan hitta ungefär var Hilla
och renen åker på sin flotte. Kanske kan ni göra som de gör och ta med er lite
laxmackor och annat fika och ha en liten picknick på platsen.

2. ”Följ med till Norrbotten! Vår resa börjar på *** över Torne Älv. Mitt i älven
går gränsen mellan Finland och Sverige. Oooops! Där åkte vi över gränsen och
kommer in i staden Haparanda.”
Ur: Norrbotten av Anna Lena Stålnacke.
Aktivitet: Vilken plats är det som finns över Torne Älv? Hur tar man sig över
den egentligen? Hitta en plats i närheten där det skulle gå att ta sig över gränsen
mellan Sverige och Finland.

3. ”Så hon fortsatte rakt fram, förbi två av bankerna och ***, den stora gråblå
träbyggnaden som stått där sedan 1832 och som med sin mangårdsbyggnad och
sina tolv magasin tog upp ett helt kvarter. Affärslokalerna gick över i platta
opersonliga trevåningsbostadshus i tegel som kunde stått i vilken stad som helst,
anonymiserade den, även om ett äldre trähus här och var gjorde sitt bästa för att
påminna om Storgatans forna idyll.”
Ur: Vargsommar av Hans Rosenfeldt
Aktivitet: Vilken är den stora gråblå träbyggnaden som inte syns i texten? Ta er
dit och utforska vad det kan vara. Väl där kanske ni blivit hungriga, i närheten
kan du köpa med dig en bit mat och sätta dig vid älven, eller varför inte köpa

färska bullar på konditoriet i närheten och se om stenen lever upp till sitt
kungliga namn.

4. ”Hannah kunde se honom framför sig, tillbakalutad i kontorsstolen med
fötterna upplagda på hurtsen under det välorganiserade skrivbordet. Kontoret låg
i sista huset på stationsgatan med utsikt mot det närmast palatsliknande
stationshuset, byggt med självförtroende och framtidstro under första
världskriget. Eller *** som det hette sedan många år tillbaka, eftersom
persontrafiken till och från Haparanda legat nere sedan 1992 och staden inte
längre hade någon användning för ett stationshus.”
Ur: Vargsommar av Hans Rosenfeldt
Aktivitet: Har ni sett graffitikonsten som finns nära det hus som beskrivs i
texten? Huset har nu bytt funktion från när boken skrevs men konsten som
kreativa ungdomar har skapat i samarbete med stadsbiblioteket finns kvar för er
att upptäcka om ni tar en tur i tunnlarna.

Ta gärna en bild på de olika platserna när ni kommit dit och skicka dem till oss som
tävlingsbidrag! (Det går självklart också utmärkt att istället skriva ner platserna.)

För att vara med och tävla: skicka in era bilder/svar samt lånekortsnummer till:
biblioteket@haparanda.se. Märk mejlet med ”Vinterglöd”.
Eller: Fyll i detta papper och lämna till stadsbibliotekets informationsdisk.

Svar: ________________________________________________________

Lånekortsnummer: ____________________________________________

