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                                         TORNEDALINGAR i UPPSALA 
            NYHETSBREV 2021, nr 2. 2021-03-07 

 
Hej alla medlemmar!  
Nu kan vi ropa Hej, hej, heja. Vi har haft snö och  
ljusa dagar i flera veckor. Härligt att vi fått uppleva  
något av vår barndomstid i den annars dystra tiden  
med pandemin. 
 
Hej vad fina spår, har många ropat i skidspåren  
här ute i Årsta. Kommunens spårläggare har kört   
spårmaskin med vingar som samlat ihop snön. Det  
var tunt till att börja med, men sedan kom det mer  
snö och vi fick längre spår, ut mellan vallarna och  
ut på åkrarna. Snön var en gåva från ovan – vi  
behövde den verkligen. Hoppas att alla ni också,  
som längtat efter ljuset, har fått vara ute i friska  
luften och snön. 
 
Hej, hej, hej! kan vi också ropa i vår förening för  
nu kan vi börja se fram emot ljuset, tiden med  
vaccinet och möjligheten att mötas igen. 
Styrelsen hade ett möte den 15 februari. Då möttes  
vi digitalt och beslutade vi följande. 
Så fort det blir tillåtet att samlas kommer vi att  
kalla till årsmötet. Vi gör alla handlingar klara.   
De sänds när det blir dags. Om det dröjer ända  
ram till augusti eller september, så får vi hitta på  
något trevligt ändå. 
 
Utomhusmöte:  Vi ordnar ett möte utomhus när 
det blir varmt. Då kan vi ha med oss termos och  
bröd, mötas och växla ord med varandra. Vi kan se  
varandra i ögonen och säga ett HEJ som kommer  
djupt ifrån vårt inre, fastän vi inte tar varandra i  
hand eller kramas. På något märkligt sätt har jag  
upplevt att mötet med människor har blivit djupare  
när vi enbart gett varandra kontakt genom ögonen.  
Vi har på det sättet bekräftat varandra. Tänk på vår 
barndomstid då vanan att kramas inte var allmän,  
men den djupa känslan fanns där ändå.  Vi gav och  
tog emot kontakt och respekt genom ögonen.   
Ögon är ju själens spegel liksom öronen är vishetens 
källa.  Jag vill ge er några ord. Ni funderar på var  
jag funnit dem. 

(dikt, se s 3) Hälsar från hela styrelsen! /  
Helena Lindström 

 
 

 
 

Sammanfattning från dialogmötet med 
Sannings- och försoningskommissionen för 

tornedalingar, kväner och lantalaiset tisdagen 
den 2 mars 

 
På grund av pandemin kunde inte kommissionen hålla 
det planerade dialogmötet med oss den 9 dec 2020. 
Istället planerades ett möte via Skype. Tjugo av våra 
medlemmar nyttjar Skype. De fick en inbjudan till 
mötet den 2 mars kl. 18.00. Svårigheter att komma in 
med Skype funktionen gjorde att från föreningen blev 
vi åtta som mötte fyra från kommissionens sida. 
 
Efter ordföranden Elisabet Furas välkomstord och 
hälsning, även till dem som inte kunde närvara, 
lämnade ledamöterna en kort presen- ation om sin 
bakgrund. 
   Elisabet Fura har arbetat som advokat i tjugo år i 
Stockholm och senast varit domare i vid 
Europadomstolen.  
   Sekreteraren Pernilla Krusberg är jurist och har 
arbetat med mänskliga rättigheter i olika 
kommissioner och senast med ”utredningen om 
placerade barn utanför hemmet”.  
   
 Den andra sekreteraren Stefan Aro är född i 
Kaunisvaara har varit präst 16 år i Övertorneå 
pastorat, är meänkielitalande.  
    
Eva Dahlén är anställd av kulturdepartementet och  
har lånats ut till kommissionen för att bistå med 
kommunikation. Hennes bägge föräldrar härstammar 
från en ort norr om Pajala.  
   
 Eva Kvist som blivit anställd på halvtid kunde tyvärr 
inte delta. Hon är projektledare för Rajaton-Gränslös, 
som ”ska skapa ett långsiktigt lärande och 
synliggörande av meänkieli för att skapa en positiv 
attityd till språket”.  
(Citat ur komisuuni.se) 
 
Därefter följde Information om kommissionens 
upplägg.  
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Stefan Aro började med att visa en bild av en 
lärobok från 1899 tryckt i Haparanda. Den  
svenska och den finska texten står på var sin 
 sida. Ni kan se den bilden i sid 3 i Nyhetsbrevet.  
Notera att den finska texten är i gammal tysk 
frakturstil* och den svenska i modern stil.  
En bild av assimileringsprocessen. Han ställde  
sig frågan i vilken mån processen var tvång eller 
om den var frivillig.  
 
Sedan redogjorde han om nödåren 1902–1903  
som var anledning till att välgörare i söder ville 
möta nöden i norr och tog initiativ till arbets- 
stugor som var en vanlig företeelse i övriga 
Sverige, dock under andra former än de som  
blev i norr, arbetsstugor med inackordering.  
Syftet var att barnen skulle få skolgång under 
ordnade former. Barnens upplevelser från 
arbetsstugorna skiljer sig från familj till familj  
och mellan barnen i en familj.  
Svenska skulle talas i arbetsstugan. Det har visats 
att barnen, som levde i arbetsstugan, kunde efter 
några månader bättre svenska än barnen i byn.  
 
Där vi i dag med vår kunskap och andra 
ekonomiska förhållanden tänker att man borde 
handlat på annat sätt, så behöver vi inse att 
” det var den tiden”.  
Det frivilliga initiativet blev en skolstruktur  
under Svenska kyrkans inflytande.  Det finns  
inga inskrivna regler från staten att man inte fick 
tala finska. På varje arbetsstuga vistades 30 – 40 
barn. Genom åren har cirka 5 500 barn levt på 
arbetsstugan under sin skolgång. Han nämnde att 
barnantalet i familjerna kunde vara stort och de 
ekonomiska förhållandena små.  
Arbetsstugan blev till en lättnad i försörjningen  
och gav barnen möjlighet till skolgång. Det är  
en del av kommissionens uppdrag är att lyfta  
fram den här delen av vår historia.  
 
 
Elisabet Fura gav en bild av hur kommissionen 
kommit till genom att kulturminister Alice 
Bah Kuhnke var inbjuden till STR-T juli 2016.   
I Maj 2018 presenterade STR-T en förstudie med 
sin begäran om en kommission. Den begäran 
resulterade i denna kommission. Hon betonade  
att det är en statlig utredning och en egen 
myndighet med sekretessregler. Enligt deras 
hemsida  www.komisuuni.se  omfattas 
vittnesmålen av sekretess.  
 

Det innebär att uppgifterna inte får lämnas ut till 
någon utanför Sannings- och försonings-
kommissionen. 
Kommissionen är en oberoende myndighet som 
arbetar på sitt eget sätt. Med andra ord kan 
regeringen inte komma och styra och ställa, så 
uttryckte hon om deras självständighet. 
Vad kommissionen ska göra presenterade hon i 
följande punkter. 
Kartlägga och granska assimileringspolitiken och 
dess konsekvenser för   minoriteten 

Sprida information för att öka kunskapen om 
minoriteten och dess historiska erfarenheter 

Lämna förslag till fortsatta insatser för att bidra till 
upprättelse och främja försoning.  

Kommissionen ska granska och analysera  
Kränkningar och övergrepp mot meänkielitalande 

barn i anslutning till deras skolgång 
Omfattningen av och orsakerna till att 

tornedalingar, kväner och lantalaiset utsattes för 
rasbiologiska undersökningar 

Andra historiska aspekter och förhållanden som kan 
ha påverkat situationen för tornedalingar, kväner 
och lantalaiset, t.ex. industrialiseringen, 
förflyttningen av arbetskraft och uppbyggnaden 
av välfärdssamhället 

Kommissionen ska bjuda in enskilda, också unga, 
att lämna vittnesmål och berättelser om sina egna 
eller närståendes erfarenheter   

Pernilla Krusberg presenterade sedan deras 
arbetsplan. 
Arbetet ska utföras genom följande samlingar. 

Uppstartsmöten, Kaffemöten 
Personliga intervjuer och fokusgrupper 
Uppdrag till forskare och informations- 
 inhämtning från experter 
Arkivsökning. 
Dialog- och samrådsmöten. Symposium 

För att hinna få mer underlag och fakta har 
forskare anlitats på följande områden. 

• Överenskommelse med Luleå tekniska universitet 
(rasbiologiska undersökningar) 
• Överenskommelse med Uppsala universitet  
(arbetsstugorna i Norrbotten) 

• Avtal med professor emeritus Lars Elenius  
• (skol- och språkpolitiken i Tornedalen) 
• Avtal med forskaren Carl-Gösta Ojala 

(mänskliga kvarlevor) 
• Avtal med professor Leena Huss (flerspråkighet, 

språkförlust och språklig revitalisering) 
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• Efter kommissionens presentation av sitt 
uppdrag lämnades ordet fritt och vi kunde 
ställa frågor och komma med våra inlägg. 
Dialogen blev god och våra inlägg togs emot 
med förståelse. Jag ska senare återkomma med 
mitt inlägg som handlar om att man kan se 
försvenskningsprocessen i olika faser beroende 
på de dåtida omständigheterna.   

 
• Det är värdefullt och angeläget att vi lämnar 

även positiva berättelserna om vår skoltid eller 
upplevelser av arbetsstuga. Om du är tveksam, 
ber jag dig kontakta mig eller någon annan i 
styrelsen så stöttar vi dig.  

 
• Adressen till kommissionen är: Sannings- och 

försoningskommissionen för tornedalingar, 
kväner och lantalaiset KV Garnisonen 103 33      
Stockholm  
via mejl 
pernilla.krusberg@regeringskansliet.se  
stefan.aro@regeringskansliet,se  

• Morgonen efter mötet samlade jag ihop 
kontentan av mötet som Irma kommer att göra 
lämplig Layout på. 

  
   Helena Lindström  

------------------------------------------------------ 
Som ni ser i sitt namn och sin adress har 
kommissionen de tre grupperna i ordningen 
tornedalingar, kväner och lantalaiset. Inom 
nationella minoriteten tornedalingar inräknas 
de två andra. I kommissionens logotype är 
ordningen som synes nedan. Och ögat sakta 
vänjs vid ord och sortering. Bilden är hämtad 
från komisuuni.se 

 
                                                              /IR 

 
Dikten: En del kanske minns först Björn och Blåblus med 
”När inga ord räcker till”. Men dikten kommer från 
Predikaren 1:8–10. I den gamla Bibelöversättningen är de 
första raderna: Allt arbetar utan rast; ingen kan utsäga allt. 
Det är lätt att glömma all den poesi som finns i en del av 
böckerna i Gamla Testamentet.  
  
 

 
 
Rapporten från mötet med kommissionen och 
uppgifterna om hur kommissionen arbetar hörde 
ihop. Tyra Helenas tänkvärda ord behövde få en 
egen plats. Passar bättre här nu när ni läst om 
kommissionen och hunnit fundera lite över 
förväntningarna på deras arbete. Och fortsätt 
funderingarna över dikten, var har Helena funnit 
orden.  

 
Inga ord räcker till, 
ingen kan utsäga allt. 
ögat blir aldrig mätt på att se, 
örat får aldrig nog av att höra. 
Vad som har varit kommer att vara, 
vad som har skett ska ske igen 
Det finns ingenting nytt under solen 
Säger man om något: ”det här är nytt” 
Så har det ändå funnits före oss 
alltsedan urminnes tider.  

Dikt: Helena Lindström 
 

   oooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

 
*) Frakturstil = bruten, d.v.s. kantig , tryckstil . Från 1682.    
       Se även sid. 4. 
  ______________________________________ 

 
 

  LITTERATUR 
Som komplement till annan använd litteratur tipsar vi 
här om Gerda Lindskogs utmärkta grundliga forskning 
om kvinnor och män kring Norrbottens arbetsstugor, 
utgiven 2010, Snölandets fattiga ungdom till hjälp. 
Boken inleds med nödåren 1902–1903, då arbetsstugor 
startades. Under skolterminerna bodde barnen där, ofta 
barn till fattiga föräldrar, inhysingar på ofri mark eller 
nybyggare. Vägnäten bristfälliga. Boken behandlar flera 
årtionden av 1900-talet. I centrum är föreståndarinnor, 
vilket ger nya perspektiv på arbetsstugorna. Intressant, 
faktarik och läsvärd!         

    /IR 
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Vad vet du om byabön, bönhållare, saarnajat? 
Vi har inom vår förening flera som ägnar tid åt forskning, en del forskar om den by man har som sin uppe 
i norr, andra forskar om skolan eller om släkten, eller som Eva Hellman har gjort under 2020, forskat om 
byabönen hur den uppstod, vem styrde och kyrkans roll. Det blir en bok småningom, ett första manus 
är färdigt. Nu ska hon fortsätta med att forska om byabönen på lokal nivå under 1900-talet, 
förändringarna, t.ex. om bilen hade någon påverkan, men det finns mycket mera.  
Det finns väldigt lite tidigare forskning om byabönen i Tornedalen. Och ett sätt att bevara berättelser 
om hur det var när byabönen var byns gemensamma angelägenhet, det är att de som varit med berättar. 
Eva vill komma i kontakt med personer om har minnen och som deltagit i byabön/söndagsbön eller 
rukkuukset (rukoukset).  
Du som har minnen.  Hon intervjuar gärna, ett praktiskt och enkelt formulär. Kan du ta kontakt med Eva 
och ni kommer överens om var och när intervjun görs. Såväl kvinnor som män förväntas ha minnen! 
TA kontakt med Eva, 070-467 6304. E-post: eva.hellman@teol.uu.se 
    Låt inte denna fråga bli liggande i sitt kuvert! Kolla frågan igen! 

 
FRAKTURSTIL ett längre stycke 
I dag kan skolbarn ofta inte läsa skrivstil, särskilt inte den som är flytande, som vi en gång lärde i småskolan att skriva 
ett ord utan att lyfta pennan. Vi fingo lära oss läsa när verb voro i pluralform, vi voro i skolan, vi blevo duktiga.  
Men det fanns tider före oss, när bokstäverna såg lite kantiga och spretiga ut, och ibland kunde man inte se om det 
stod s eller f. Eller som man sa: om där vore s eller f. Även svenska språket har förändrats, moderniserats i vår tid. 
Stefan Aros presentation kring kommissionens arbete gav idén att visa hur frakturstil kunde se ut. Det finns en bild sid 
3, men den är liten. De här texterna kan förmedla lite av svårigheten att läsa frakturstil.  
Försök läsa de här texterna. Det går. Carl XII-texten, tryckt 1797, efter § 3. Kröning. . . .  är inte svårläst. Sedan kommer 
en del . . .  ”Om Konungen gifwit akt på dessa utsökta Loford, wet man icke; i des mognare år föraktades smicker.”  
Den högra texten 4. Torneå. Är från 1778.  Den frakturstilen är förenklad.                

          /Irma       

                                
 
Swen Lagerbring, Sammandrag af        Daniel Djurberg, Geografie. Sammandragen af de      
Swea Rikes Historia. del 4. (1797)            Nyaste och Tilförliteligaste Auctorer. D. 2. (1778).  
---------------------------------------------  -------------------------------------------------------------- 
 
Medverkande: Helena Lindström, Irma Ridbäck (red.).  
samt material från Sannings- och Försoningskommissionen vid mötet 2 mars.   
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