
 1 

   Tornedalingar i Uppsala  Nyhetsbrev 2 /2020. 2020-04-05 
   
 

Kära, kära vänner i vår förening  
I dessa Corona tider kan väl även en 
Tornedaling använda ordet kära två gånger. Vi 
är annars sparsamma med sådana ord, vi visar 
hellre genom vårt bemötande att vi menar 
samma sak men säger det inte med ord.  
Vår förening är värdefull på olika sätt för var 
och en av oss. Många har hittat nya vänner som 
man kan ringa till under den frivilliga 
karantänen som det flesta av oss har försatts i. 
Som ansvarsmedvetna medborgare följer vi de 
föreskrifter som vi äldre fått. Vi har ett fåtal 
unga i vår förening. Vi vet också att i Uppsala 
med omnejd lever en hel del yngre personer 
med anknytning till Tornedalen. De är fullt 
sysselsatta i sina arbeten och familjer. Med 
tiden får de andra förhållanden och då har vår 
förening förhoppningsvis överlevt naturliga 
förändringar och finns kvar för deras behov. Vi 
kan inte sia om framtiden, men vi får bära 
hoppet inom oss.  
Hur har ni det i era hem? Hur mår ni? Kan ni 
också njuta av lugnet? Jag hoppas att ni har barn 
eller unga grannar som ställer upp och handlar 
det nödvändigaste åt er. Egentligen är våra 
behov inte stora för överlevnadens skull, men vi 
kan behöva uppmuntra oss själva genom att 
laga god mat och göra dukningen vacker 
åtminstone till huvudmålet.  
Dagen efter rekommendationen om karantän för oss 
över 70 år åkte jag själv iväg kl.7.00 och handlade i 
vår ICA butik. Sedan dess har vi beställt hem varor 
en gång. (Se även s. 4!) 
Visst är det tråkigt att inte vi kunde mötas till 
årsmötet i april, men det ska bli av, datum senare, då 
ordnar Irene något mycket gott till kaffet. Vi kanske 
får ha ett kortare årsmöte utomhus när vädret blir 
varmare. I friska luften finns ingen smittorisk.  
Valberedningen har gjort ett gott arbete o de föreslår 
att vi utökar styrelsen med en person och fler 
suppleanter. Stadgarna tillåter det.  
Varmaste tankar och hälsningar till var och en! 
Tyra Helena 
 

GLAD PÅSK! 
Till er alla! Vi ses mot sommaren! 

APRIL-mötet 19 april och STUDIECIRKLARNA 
är inställda! 
================================= 
Februarimötet med Lena Holma Persson 
Klockarålderman, berättat om sina år 

Söndagen 23 februari hade vi en samling vid 
domkyrkan, var och en fick hörlurar, guidens 
röst hördes gott. Mötet inleddes med visning av 
kyrkan, 118 m hög och lika lång. Inuti är kyrkan 
är det i mittgången 27 m mellan golv och tak. 
Just nu restaureras korsen på de två tornen. 
Kyrkan invigdes 1435 men bygget hade 
påbörjats 1270. Efter flera bränder, men värst 
den stora branden 1702, har kyrkan genomgått 
ombyggnader.  

Vår guide tog oss till gravkoret där Johan III 
ser ut att sova, en ängel finns vid hans huvud 
och håller hans hjälm. I koret finns också hans 
drottning Katarina Jagellonica. Vi gick vidare 
och fick se Erik den heliges skrin och historien 
om honom. Nästa längre stopp i Vasakoret, där 
Gustav Vasa vilar med sina drottningar. 
Målningarna i koret beskriver Gustavs Vasas 
intåg på vit häst till Stockholm. Vandringen 
fortsatte och vi avslutade vid Carl von Linnés 
grav.   

Det här är bara punkter om vår guidade tur. När du 
har tid över, gör gärna en tur in i domkyrkan, kolla 
guideturerna eller skaffa en broschyr och  läs mera! 
Vi gick sedan över till Katedral kaféet, gott 
kaffe och bröd, och Lena Holma Persson 
berättade om sina erfarenheter från sju år som 
ringarålderman i domkyrkan. Hon gav en fin 
bild av modernisering eller förändringsarbete 
inom vaktmästeri och klockringning eller 
serviceavdelningen. Det är service som utförs 
bakom kulisserna, i arbetet ingår att förbereda 
för varje evenemang. Ibland behövde hon även 
improvisera för att nästa steg kunde utföras. 
Ringarålderman eller domkyrkoklockare har en 
arbetsledande ställning. 
I senaste numret av tidskriften Hopp (delas ut av 
Domkyrkoförsamlingen) ger nuvarande domkyrko-
klockaren Oscar Hahne sin syn på arbetet och nämner 
att uppdraget kallas den inre driften, länk mellan 
verksamhet och projekt.   
 Irma Ridbäck 
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Karesuando, Sveriges nordligaste kyrkby – 
min barndomsby 

Byn ligger vid Muonio älv, 11 mil söder om 
Treriksröset, 36 mil norr om Haparanda och 18 
mil nordost om Kiruna. Närmaste grannby är 
Kaaresuvanto på den finska sidan av älven. Jag 
är född och uppvuxen i Karesuando.  

Under första delen av 1960-talet gick jag i 
årskurs 1 – 6 i den då 7-åriga folkskolan i 
Karesuando. Där gick också elever, som åkte 
skolskjuts från de närbelägna byarna. Barn från 
byarna längre bort från kyrkbyn bodde på 
skolhemmet (f.d. arbetsstugan). De fick åka 
hem till jul-, påsk- och sommarlovet. Bybarnen 
hade inte så mycket kontakt med barnen på 
skolhemmet efter skoltid.  

Granne med vår skola var Sameskolan (då 
kallad Nomadskolan). Många av de barnen 
bodde på nomadskolhemmet under terminerna 
då deras familjer följde renhjordarna. Trots att 
skolorna låg alldeles intill varandra hade vi inte 
så många aktiviteter tillsammans, varken under 
raster eller i organiserade former.  

Det enda som jag minns var den årligen 
återkommande skidtävlingen. Några barn 
flyttade över till vår skola från och med årskurs 
tre eller årskurs sju. Det var roligt att få nya 
kamrater. Vi hade också ”skidlandskamper” 
med kansakoulu i Kaaresuvanto (Finland). När 
tävlingen gick i Finland började dagen med att 
vi fick ta på oss skidorna och staka iväg tre 
kilometer till starten. Och vice versa för 
grannarna året därpå.  

På fettisdagen hade vi friluftsdag. Då var det 
skidutflykt upp till Kaarevaaras topp eller till 
Auskari, en enslig gård några kilometer norr om 
byn. Vårvintern var en härlig tid, med blidväder 
på dagen och nattfrost som gav skarföre. Ett 
säkert vårtecken var när renhjordarna drog 
norrut över sjön med siktet mot sina 
sommarbeten i Nordnorge.  

Irene Niva Strand 

 

 
 

Januarimötet med Sven Aaro 

Struves meridianbågar 
 
Salen var fullsatt och febril verksamhet pågick 
i hörnet av salen, uppe på podiet. Vi kunde 
förstå att tekniken var svårstartad. Så kom 
presentationen av föreläsaren, Sven Aaro, 
geolog från Korpilombolo. Medlem och 
tidigare styrelsemedlem i vår förening sedan 
starten. 

Sven fick tala utan sin dator med bilderna och 
utan mikrofon. Bäst var ju då ur minnet och 
manus, när han gav sig tid att kolla. Det blev en 
mycket fin föreläsning, mer personlig!  

Han talade om Struves meridianbågar, som 
blev världsarv 2005.  

Mätningarna genomfördes under 1800-talet 
efter en sträcka 2822 km från Svarta Havet till 
Norra Ishavet, 25 av de 265 mätningspunkterna 
inom tio länder har världsarvsstatus och fyra av 
världsarvspunkterna ligger i den svenska delen 
av Tornedalen: Tynnyrilaki, Jupukka, Pullinki 
samt Perävaara (Kiruna, Pajala, Övertorneå och 
Haparanda kommuner). Sverige har sju 
punkter. De flesta punkterna har någon form av 
markering: ett hål i berget oftast blyfyllda, 
järnkors, stenröse eller en obelisk. 

Den tysk-ryske astronomen Wilhelm von 
Struve började använda triangelmätningen och 
genomförde sina mätningar mellan åren 1816 
och 1855. Tekniken var triangelmätning. Syftet 
att ta fram exakta formen och storleken på 
Jorden. Han visade att breddgraderna är längre 
i Skandinavien än vid ekvatorn.  

rapport Irma 
 

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besoksmal/varl
dsarv/struves-meridianbage.html 
 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Struves_meridianb%C3%A5ge 
https://www.raa.se/tag/varldsarv/ 
 
Lästips: 
Wennström, Hans-Fredrik. - Struves gradmätning och 
meridianbåge som blivande världsarv. – i: Kart- och 
bildteknik , 2004:1, s. 8–9. 
 
Sundfelt, Jan. - Tornedalen på världskartan / text: Jan 
Sundfelt; foto: Beppe Arvidsson. – i: Turist. 2006:4, s. 
62-65.  
 
W. von Struve skrev själv om sin forskning på franska. 
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Allt roligt blev inställt! 
 
Inte bara vårt styrelsemöte. Men värre med vårt 
årsmöte. Storgatan 11 en trivsam plats! 

Tillvaron för mig förändrades rejält under den 
senaste tiden på grund av coronaviruset. Den 13 
mars hade Maya och jag bokat en två veckors 
resa till Botswana. En mycket välplanerad resa 
med flera spännande safariturer tillsammans 
med gamla lantmätarkolleger från Dalarna.  

Vi skulle också besöka Victoriafallen där jag 
tidigare tillbringat mycket tid i samband med att 
jag arbetade i Zambia i slutet av 1980-talet. 
Under tiden i Zambia är mitt största minne den 
jämförelse jag gjorde avseende livet där i 
förhållande till Sverige. Jag har nog aldrig tänkt 
så mycket på Sverige som jag gjorde då. 
Apropå Afrika så kan jag nämna att innan jag 
gick i pension jobbade jag även drygt 2,5 år 
Namibia. 

En dag före avresan till Botswana fick vi 
besked om att vi skulle hamna i karantän i två 
veckor vid ankomst, så vi avbokade resan 
omedelbart vilket så här i efterhand känns 
mycket bra. Som kompensation för utebliven 
afrikaresa bokade vi rum i lantmätarstugan i 
Åre några dagar, men efter den senaste tidens 
diskussioner om resande inte minst till fjällen 
har vi nu avbokat även detta ! 
  Bo Lauri 

Vi önskar Bo och Maya en solig påsk med skön 
vandring i Stadsskogen och Gamla Uppsala. 
 

 
 
Bilden visar antal dagar det förr tog med häst och släde 
från Torneå till Pajala, Jukkasjärvi och Karesuando. 
Bilden från Bo Johanssons föredrag HT 2018.g  

 
Sanningskommission och annat! 

 
Nu när det mesta står still finns det gott om tid 

för att tänka. Jag funderar över varför STR-T:s 
styrelse envetet hävdar att tornedalingar som 
folkgrupp utsatts för sådant förtryck och sådana 
övergrepp att det ska behövas en sannings-
kommission och försoning för att komma till ett 
avslut. Jag och vår styrelse har i flera år försökt 
få en dialog med STR-T:s styrelse i den frågan. 
Utan minsta resultat, andra uppfattningar än 
deras är ointressanta. Nu har man efter massiv 
bearbetning av kulturministrar fått regerings- 
beslut om en kommission. Dessutom har man 
börjat agera för att få tornedalingar erkända 
som ett ursprungsfolk!  

Många med mig menar att STR-T utan balans 
och perspektiv driver en närmast bisarr 
etnopolitik baserad på en blandning av 
överdrifter, förvrängning av historien inkl. av 
statens roll, halvsanningar och mytbildning. 
Varför? Jag har läst skrivningar som visar att en 
fortfarande mycket aktiv tongivande grundare  
av STR-T ansåg att de, som ville ha en 
nyanserad diskussion om språkhistorien, hade 
skadade hjärnor och hatade tornedalingar (”net 
aivot on jo niin pilattu”, ”vihanu kaikkia meikä- 
läisiä”). De var stackare som blivit lurade och 
slagna och hamnat under andras tömmar och 
blivit svikare som själva slog (”joutunheet 
toisten suithiin, pettäjäksi pieksämhään”). Jag 
själv har blivit kallad för ”manalainen” (någon 
som är ur sina sinnens fulla bruk, underjording).  

I STR-T:s fotspår dyker nu upp gamla 
vandringssägner om tvångsplacering av barn 
till södra Sverige (insändare DN) och om 
statens vilja att slå finsktalande barn till 
svenskar (ledare Aftonbladet). Vad är det som 
ligger bakom sådana besinningslösa, hätska 
uttalanden? Kanske bakgrunden till STR-T:s 
agerande och andras utfall mot staten inte är så 
enkel som statens språkpolitik och en enskild 
forskares skallmätningar.  

Vi som är stolta över vår tornedalsfinska 
kultur och vårt språk, men som har en annan 
historieuppfattning än STR-T, måste nu göra 
vår röst hörd! Jag skrev nyligen (19/3) en 
insändare i Norrbottens-Kuriren om detta. Den 
kommission som nu ska arbeta måste få veta att 
vi är många som inte delar STR-T:s 
historieskrivning. Bra att Haparandabladet 
öppnat för kritik av STR-T.  

 Bengt Bucht 
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Meänkielistudier på distans 
Nu har jag under fyra terminer läst meänkieli på 

halvfart vid Umeå universitet. Jag började studierna 
utan några som helst kunskaper i språket—jag hade 
inte ens hört det talas—men var minst sagt 
intresserad av att lära mig det språk som delar av 
min släkt talat från 1500-talet fram till 1950-talet. 
Nu när jag snart går i mål med A-kursstudierna vet 
jag att jag gillar språket, särskilt att läsa och skriva 
det, och att jag ser fram mot att ta itu med nya texter 
och språkproblem.  

Jag vet också att jag med saknad kommer att se 
tillbaka på kursuppgifterna. Vi har skrivit olika 
typer av text på meänkieli: faktatexter, dramatik, 
lyrik, recension och kritiska texter (om till exempel 
brister i kursens grammatikundervisning). Det har 
också handlat om att läsa texter av författare som 
Antti Keksi, Johan Lantto, William Snell, Matti 
Kenttä, Bengt Pohjanen, Erling Wande, Inga-Britt 
Uusitalo (även känd under signaturen Signen 
keittokoulu) och Göta Andersson. Läsningen har 
lett fram till en respekt för språkets varieteter och de 
olika försöken att underifrån revitalisera språket. 
Kort sagt en omväxlande, intresseväckande och 
lärorik kurs.  

De muntliga momenten har emellertid varit riktigt 
svåra för mig. Jag kan inte tala meänkieli utan 
manus och har svårt att följa en enkel konversation. 
Ni kan tänka er min vånda inför morgondagen då 
jag ska göra just ett muntligt prov. Jag förväntas 
samtala med min lärare om vårarbetet i trädgården. 
Jag är väl förberedd, men hur långt det räcker 
återstår att se. I slutet av maj lägger jag fram min A-
uppsats ”Vanhan ja uuen välilä : Perintheisiä 
käänös-tyyliä”. Däri undersöker jag översättnings- 
tekniker hos en översättare som ”vänder” språket 
från svenska till meänkieli. 

Det bästa med kursen är att den gett mig verktyg 
att fortsätta på egen hand. Redan nu ser jag fram mot 
nästa skrivuppgift. Jag är också tacksam över att ha 
hittat några författare med ett glasklart språk, som 
jag lär mig det språkliga finliret av. 

Så här i backspegeln blir det tydligt att jag har haft 
stor hjälp av ”Tornedalingar i Uppsala” i studierna. 
Studiegruppen, som under Tyra Helenas ledning, 
har läst Stefan Aros bok Ette tohtia olla oma itte har 
hjälpt mig med uttalet och Irma har kommenterat 
mina texter på ett skarpsynt sätt och inte minst 
uppmuntrat mina försök. Tänk att det kan fungera 
så bra! 
 Eva Hellman 
-------------------------------------------------------------------------- 

Kulturrådet släpper katalog.  
Klicka här för att gå till sidan: 
http://www.minoritet.se/6340 
Där kan ni finna litteratur på meänkieli.  
 

 

Särkilahen vanha kirkko 
Särkilahen vanha kirkko oli ensimäinen kirkko 
Ylitornion seurakunnassa. Se seisoi Tornion- 
väylän rannala Kuivakankhaan kylässä. Vuona 
1617 Tornionväylän jäänlähtö oli voimakas ja 
kevättulva vei kirkon poijes. Särkilahen vanha 
kirkko oli Ruottin pohjoisin kirkko. Kukhaan ei 
tiä milloin kirkko rakenethiin. Kirkkoa mainit- 
haan ensimäistä kertaa kirhjeessä arkkipispale 
Jacob Ulfssonille vuona 1482. 

Kirkosta ei ole tunnettuja kuvia eli piiroksia, 
mutta tiämä sen että se oli puusta. Kansalinen 
antikvaari Johannes Bureus kävi Särkilahessa 
vuona 1600, ja se teki muistiinpanoja kirkon ulko- 
muo'osta. Siksi tiämä että sillä oli kolme alttaria, 
monta ikoneja (Burues käyttää beläte) ja pienet 
ikkunat. 

Tulvan jälkheen, turvalisemphaan paikhaan 
seurakunnan uusi kirkko rakenethiin pari kilo- 
metriä etelhään Matarengin kylhään. Särkilahen 
kirkossa oli monta myöhäiskeskiaikasia puuveis- 
toja. Vanhimat veistokset on 1300-luvulta. Net 
löyethiin väylän rannalta ja nyt löyethään 
Matarengin kirkosta. 

Sukupolvet on aatelheet kirkkoa pitkin aikoja. 
Esimerkiksi miltä se oikeasti näytti. Yhistys 
luotiin ja vanhan kirkon jäljenös alkoi kasuaa ylös. 
Kirkon rakentamisessa käytethiin myöhäiskeski- 
aikasia rakenustapoja. Kirkko valmistui ja 
vihithiin käythöön kesälä 2018, 401 vuotta tuhon 
jälkheen. Ruottin televisio, SVT, teki tokymen-
täärielokuvan kirkon rakenuksesta, nimethiin 
"Kyrkbyggarna i Särkilax". (Kirkonrakentajat 
Särkilahessa.) 
 Mikaela Omark 
Mikaela bor i Luleå, hon är kurskamrat med Eva 
Hellman. Det var Eva som förmedlade Mikaelas txt.  
Jag (red.)fick läsa hennes text och fick också förkorta den 
för att få plats. En trevlig läsövning! Översättning och 
litteratur om Särkilax kyrka kommer i nästa nr av 
Nyhetsbrevet.  
 

En ny kokbok med samisk och tornedalsk mat 
Per Huuva bor i Liehittäjä, som är en 
koncessionssameby i östra Norrbotten, inom 
Övertorneå kommun.  
Hans nya kokbok Aitta är väl värd läsas och testas. 
Bl.a. omskriven i Dagens Nyheter tisdag 31 mars. 
Han har epost: per.huuva@live.se 
Han finns också på Facebook. 
-------------------------------------------------------------------- 
Våren	kommer,	coronavirus	håller	många		
inomhus.	Hör	av	er	till	någon	i	styrelsen	om	
ni	behöver	få	en	pratstund.	En	aktuell	mejl	
och	telefonlista	finns	på	nästa	sida.		
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Studiecirklarna 
Vi vet att det finns medlemmar, som gärna vill återuppliva sina kunskaper i meänkieli. Och det finns 
också de som skulle vilja lära sig meänkieli. Läs Eva Hellmans bidrag om att lära sig meänkieli på 
distans. Ett bidrag på meänkieli, en läsövning, har vi fått från Mikaela i Luleå, som också är kurskamrat 
med Eva. Översättning separat blad. Evas och Mikaelas texter har ni på sid 4.  
 
Vi letar enkla texter på meänkieli med anknytning till Tornedalen eller om andra saker. Var inte rätt för 
att stava fel!! Redaktören föreslår då ändringar som skribenten får läsa och avslå eller godta. Det räcker 
gott med ungefär 10 till 15 rader. Den som vill skriva mer kan lämna 20-25 rader. Övning ger färdighet! 
Skicka i år alltid till Irma som sköter Nyhetsbrevet.  
Man kan givetvis också skriva på svenska, då 10–15 rader.  
 
Cirklarna återkommer till hösten till glad och givande gemenskap som alltid avslutas med gemensam 
kaffe-stund. Grupperna turas om att ordna för kaffet och inköp av brödet.  
För att starta och leda en cirkel behöver vi ha tre till sex deltagare. Vid 8–10 deltagare gör vi två cirklar. 
Ta gärna kontakt med någon i styrelsen. Vill ni vara med i en cirkel som träffas en vardagseftermiddag? 
I en cirkel kan vi läsa litteratur på svenska eller meänkieli, lära oss mera om ortnamn och om våra byar 
i Tornedalen, och också om Meänkieli – vårt språk! 
 IR 

 
Precis så känner man sig när någon läser en text på meänkieli, blunda och lyssna, koncentrera blicken och lyssna, 
le igenkännande och lyssna. Något händer inom lyssnaren! Minnen, annat. Hör av er! Vi berättar mer om cirklarna. 
På bilden hösten 2018: Berta Andersson, Berit Lehto och Irene Niva Strand. 
 
Här telefonnummer och e-postadressser till styrelsen. 
 
Helena Lindström  018-25 92 38;  070-536 14 78 tyrahelena.lindstrom@telia.com                                
Irma Ridbäck  018-12 99 84;  070-255 00 56        irma.ridback@comhem.se                                      
Bengt Bucht  018- 406 32 64;  070-04 29 32         bengt.bucht@comhem.se                            
Hjördis Sigurdsdotter  076-006 90 02     h.k.sigurdsdotter@gmail.com                                                                                        
Bo Lauri  070-247 58 13  bo.lauri@hotmail.com 
Irene Niva Strand  070-483 73 83  niva.strand@hotmail.com  
Eva Hellman  070-467 63 04  eva.hellman@teol.uu.se  
 
 
Under corona-krisen: 
Om du behöver hjälp med något så samarbetar Röda korset och Svenska kyrkan. Det finns kring 
1000 frivilliga som ställer upp. Ring: 018/14 32 17 mån – sön kl. 10 – 19 eller sänd mejl 
uppsala@redcross.se  


