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ORDFÖRANDENS SPALT 

Bästa vänner i Tornedalsföreningen 

Hoppas sommaren har gett dig nya krafter och 
skön vila. 
Vi har börjat säga adjö till den varma vackra 
gröna tiden. Nu börjar höstens mörker 
omsluta oss, men den ljusa gemenskapen i vår 
förening väntar oss.  
Studiecirklarna har redan gjort starten söndag 
1 september. Om du också skulle vilja lära dig 
mer meänkieli eller återuppliva ditt ordförråd, 
känn dig mycket välkommen med oss. Vi har 
lättsamma glada timmar i studiecirklarna. 
Många minnen dyker upp när vi läser i böcker 
och berättelser som beskriver vår hembygd 
från olika synvinklar. Hör av dig till Helena 
eller Irma eller kom nästa gång söndagen den 
6 okt kl.14.00 på Träffpunkten Storgatan 11. 
Och vi träffas snart, den 15 september berättar 
Anders Bäckström om Kyrkobyggnader i våra 
hjärtan.   
Välkommen till våra möten och uppmuntra 
dem som har rötter och intresse av Tornedalen 
att följa med dig. 

Tyra Helena 

----------------------------------------------------- 
LÄSTIPS 
I samband med det kommande mötet kan vi 
nämna serien Sveriges kyrkobyggnader, som 
behandlade Kyrkobyggnader 1760–1860,  del 
3 Övre Norrland;  Finland 1760–1809. Den 
inleds med en Historisk bakgrund, som tar upp 
alla aspekter, från Arkitekter och byggmästare 
till Orglar och Övrig inredning.  
En karta visar platserna för kyrkobyggnader 
som uppfördes 1760–1860. Sedan skildras 
kyrkobyggnaderna i tre avsnitt, Bevarade 
kyrkor, Återuppförda kyrkor och Försvunna 
kyrkor. Slutkapitlet handlar om Finland. Den 
finns på Stadsbiblioteket, på avd. Ic-c Konst. 

OKTOBERMÖTET 
På nästa sida kan du se hela höstens 
mötesprogram. Redan nu kan vi tipsa om 20 
oktober, då Sören Lejonklou kommer att tala 
om Gruvor och bruk. Vi ser fram mot detta! 
Han har tidigare föreläst om bruken.  
Den som vill läsa översikter över 
gruvnäringen i Norrbotten och Västerbotten 
kan finna litteratur, som Gruvor och bruk i 
norr, av Maria Kummu. 1997; Forna tiders 
järnbruk i Norr- och Västerbotten, av Petrus 
Norberg, 1958. Även intressanta uppsatser, 
som den Kenneth Awebro skrev, Gruvor och 
bruk, i Norrbottens synliga historia. 1992. 
Just sistnämnda bok innehåller 16 olika 
uppsatser, bra läsning om livet i Norrbotten, 
t.ex. om jordbruk och boskapsskötsel, skogen 
och skogsindustrin, skogssamisk kultur, 
turism, vägar, men också en uppsats med titeln 
När Norrbotten blev strömförande. Den 
uppsatsen berättar om elektricitetens intåg och 
utveckling inom länet, med egentlig start 
1910–1915 den tid när Porjus byggdes. 
Malmbanan behövde elektricitet, som sedan 
successivt även nådde olika delar av länet.  
Uppsatserna i Norrbottens synliga historia har 
fortfarande intresse. Senaste ledaren i 
Haparandabladet lyfter fram skogen, gruvan och 
turismen som framtidsnäringar.  

------------------------------------------------------------- 

Slutligen NOVEMBER-mötet som kommer 
att handla om Meänkieli och dess varieteter. 
Vi alla talar och förstår meänkieli, men i olika 
delar av Tornedalen kan en del ord uttalas och 
skrivas på flera sätt. Stora digitala lexikonet 
finns tillgängligt på nätet. Här är sökvägen: 

http://gtweb.no/dict/meankieli 
Irma Ridbäck 


