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Hej vänner! 
Glädjande just så skrev jag i nyhetsbrevet i 
oktober. NU måste jag skriva annat:  Tråkigt, 
Tråkigt – Fortfarande måste vi ligga lågt 
med vår verksamhet.  
Vi planerade i Nyhetsbrev nr 5 att kunna 
börja med våra möten i november på 
Träffpunkten. De har inte öppnat ännu och 
dessutom har vi fått strängare restriktioner 
fram till 17 nov. Hur det blir därefter är 
mycket osäkert. När vi har hållit ut så här 
länge och hållit oss friska, så bör vi inte 
riskera något. Styrelsen ställde ju in sitt 
planerade möte den 8 november. 
Läget är följande: 
Det blir inget möte söndagen den 22 
november.   
Det är osäkert om Sannings och 
försoningskommissionen kommer till oss  
onsdagen den 9 dec. De har skjutit upp 
mötet, men har lovat att ta ställning definitivt 
efter den 17 nov. Om det lyckligtvis skulle 
bli av, så kommer ni att bli informerade om 
föranmälan mm.  
Vi lovar återkomma med ett nyhetsbrev om 
detta och om studiecirklarna den 6 dec. 
   
Jag missade följande information om boken Att 
våga vara sig själv -Että tohtia olla oma itte, 
författad av Stefan Aro. Den boken har en spalt 
på meänkieli och på den andra spalten finns 
översättningen till svenska. Den är lätt att läsa 
eftersom bägge språken finns där. Samtidigt kan 
den som vill träna sig i meänkieli.   
Styrelsen erbjuder den nu till våra medlemmar 
till ett subventionerat pris av 50 kr. Hämta den 
hos mig ordf. Helena och betala direkt eller 
Swisha till Irma vår kassör. Du kan få den 
hemsänd om du betalar portot 59 kr. Kontakta 
mig Tel: 070/ 536 14 78 alt 018/25 92 38. 

  
Jag hoppas ni har sett TV programmet från 
Tornedalen i TV 2 – ”Älskade koskit”.? 
Söndagar kl.18.00 Den kommer nog i repris 
och kan ses på svt play på Webben. 
Sannings och försoningskommissionen har 
en egen hemsida med adressen: 
https://komisuuni.se 
 
Även om vi krymper lite i energi i vår 
isolering, hoppas vi i styrelsen att ni håller ut 
och hör av er om ni vill förmedla något till oss. 
Välkomna att höra av er. Ni har våra adresser 
och telefonnummer i tidigare nyhetsbrev 
Några av er har Haparandabladet i 
pappersform, andra läser på nätet och somliga 
har tidigare läst regelbundet på biblioteket.  Ni 
får en speciell hälsning från mig genom de två 
dikter som jag fick infört i Haparandabladet 
fredag den 6 nov. Jag tar gärna emot reaktioner 
på dikten. 
Vi ses och hörs så fort läget blir sådant.  

Tyra Helena Lindström 
 
Helenas dikt följer med som bilaga, samma 
innehåll men dikten på två språk.  
Vi tar också in här Berta Anderssons finstämda 
berättelse om barndomens sommar. Berta växte 
upp på bondgård i Mattila. 
--------------------------------------------------------- 
 

 
En gammal, nu riven, tornedalsk bondgård, denna 
fanns i Narken. Foto IR (1966) 
 

 



Gårdsarbete sommartid (1940 - 50 tal) 
 
Solen vänder norrut och dagarna blir längre, 
skaren bär på morgonen, barnen spräcker isen 
på vattenpölarna. Isen smälter, vattnet stiger 
och fyller Torneälvens flacka strandområden, 
vissa år ända till vår gårdsplan.  

Vårarbetet sätter igång på åkrarna. 
Gödselkärran fylls och innehållet sprids före 
sådd. Havre och sexradigt korn är grödor som 
mognar under säsongen. Klöver och timotej 
förnyar vallskörden. Vårdagarna är inte många 
men flyttfåglar kommer för att invänta 
sommaren. Tranor, storspovar och vipor låter 
höra att nu är familjebildningstider.  

Sommaren kommer plötsligt. Björkarna slår 
ut och gräset växer. Kabbelekorna blommar 
tidigt, maskrosor och daldockor likaså. 
Gårdsplanen är full med gåsört som betas av 
hästen.  

I lagården sköts korna morgon och kväll, en 
giva också mitt på dagen. När sommaren 
kommer släpps de på grönbete i hagar och 
skogar och får nattvila i sommarlagårn, de 
mjölkas morgon och kväll. Vinterlagårn 
skuras ren och väggarna kalkas. Fåren klipps 
och släpps ut i hagen med groddammen. 
Griskulting inhandlats och får frodas i en stia 
till hösten.  

Trädgården med smultron, jordgubbsland 
rabarber och vinbärsbuskar rensas och göds. Frön 
av morötter, rödbetor och majrovor sås i raka 
rader. Lök och kålplantor sätts och tomatplantor 
får plats vid söderväggen.  
Där prunkar annars sibirisk vallmo i glada färger 
gult, orange, vitt och rött. Humle klänger på 
störar och liljor, tusensköna, blågull och 
sommarblommor 

 
 
Potatis sätts 9:e juni, rensas och kupas i 
början av juli. 
Vinterbostaden skuras och gårdens folk 
flyttar in i sommarhuset. Vinterkläderna 
rengörs och vädras innan de packas in i 
påsar och kistor med malmedel och 
förvaras på vinden. Mattborstning och 
stortvätt görs ofta vid älvstranden. Kokning 
av hårt smutsad tvätt sker i stor utomhus-
gryta och sköljning i älven.  
En kul dag för ungarna!  
Hela familjen deltar i slåttern. Ändå krävs 
hjälp utifrån. Slåttermaskin används för 
fälten men lien för dikena. Inga igenväxta 
diken tolereras. I de stora dikenas kanter 
växer åkerbär. Paus för plockning är ett 
välkommet avbrott. Luktorganen får 
underbar stimulans när bärdoften insups. 
Höet ladas på plats i lador på varje fält.  
25 juli är vikt för bindning av bastukvastar 
som lagras för vinteranvändning. Hjortron, 
blåbär och senare lingon plockas och 
kokas. Skolbarnen får höstlov i september 
när potatisen tas upp. 
Sommarsysslorna övergår nu till höst- och 
vinteraktiviteter och allt arbete som pågår 
året om. 

Berta Andersson 
 
 
 

 
Tornedalsk vinterladugård, Mukkavaara. Sommar-
lagårn låg vanligen ett par hundra meter från 
gårdsplan med övriga byggnader. Den lilla stugan 
t.h. är en bastu. Byggnadernas ursprung 1700-talet.  
Foto: IR (juli 2017) 

 
 
 


