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Inledning
Det finns ingen dold historia, det handlar om vad vi vill ta del av och vem
som berättar.
En förstudie är i första hand en genomlysning av möjligheter till fördjupning av en problemställning eller ett avgränsat ämne. I denna förstudie har
STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, vilken
är uppdragsgivare, angett riktpunkter för vad förstudien bör belysa. Som
författare har jag dessa riktpunkter eller fokusområden som vägledning i arbetet med förstudien. Förstudien ger indikation på hur en mer omfattande
studie kan gå vidare och fördjupas där det finns förutsättningar för detta.
Inom ramen till förstudien ingår även en mindre fallstudie, rörande Institutet för rasbiologi i Sverige, och i vilken omfattning som tornedalingar
förekommer i det efterlämnade materialet.
Curt Persson
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Alkusana
Esitutkimus ”Sillon mie olin ko fanki.” – valtion pahankäyttö toornionlaaksolaishiin ja meänkieltä puhuhviin 1800- ja 1900-luvuila ei tule päivääkhään liian
varhain. Toistajat, jokka saattavat kertoa ruottalaistumispolitiikasta niinko
internaateista, työtuvista, kielenkielosta, rotupiolokiista kertakaikkia ”maahanmuuttajia omassa maassa”. Nämät äänet katoavat vuosi vuelta.
Toornionlaaksolaiset ja meänkieliläiset ei ole isomasti puhuhneet omasta
ahistuksesta, vain tyytynheet ruottalaistamispolitiikhaan, joka piti tehhä meistä ”oikeita ruottalaisia”. Se systemaattinen pehmitys anto sen tuloksen, että
kansa hyväksy ”meilä mennee hyvin ko met omaksuma virkavallan viissauet”.
Tämä johti esimerkiksi siiheen ette vanheemat ei opettanheet omile lapsile
omma kieltä. Tutkimus näyttää senki että valtio rekryteerasi auvainhenkilöitä
tähän proseshiin meänkieltä puhuvitten seurasta. Virkamiehiä, niinku opettajia, pappia, föörestontaria ja muita auktoriteettiä.
Yks huomattavimmista asioista, mikä on selviny esitutkimuksessa, oon että
pääkallomittauksia tehthiin vielä 1951, kuus vuotta jälkhiin Hitleri-Saksan
häviön toisessa mailmansoassa.
Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset haluaa antaa kiitoksen Kulturdepartementile siittä osatuesta, minkä olema saahneet tähän
työhön. Met tulema siinä yhteyessä ko met presenteerama tutkimuksen esithään jatkon sovintoproseshiin Ruottin valtion ja kansalisen vähemistön toornionlaaksolaisten ja meänkieltä puhuvitten välilä.
Pajala aprillissa 2018
Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset
Bengt Niska
Puhheenjohtaja
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Förord
Förstudien, ”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar
och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet, kommer inte en dag för
tidigt. Vittnesmålen som kan berätta om försvenskningspolitiken som resulterade i internat, arbetsstugor, språkförbud, rasbiologi, helt enkelt betraktelsen ”invandrare i eget land”. Dessa röster decimeras accelererande för
varje kalenderår.
Tornedalingar och meänkielitalande har inte nämnvärt berättat om sin utsatthet utan funnit sig i att utsättas för den försvenskningspolitik som skulle
göra oss till ” fullgoda svenskar”. Den systematiska förödmjukelsen resulterade i att befolkningen resonerade ” det går oss väl när vi anammar överhetens påbud”. Sålunda var ett av resultaten att föräldrar inte lärde sina barn
sitt eget modersmål. Studien visar även att staten rekryterade nyckelpersoner för denna process ur den meänkielitalande befolkningen i form av
myndighetspersoner såsom lärare, präster, föreståndarinnor och andra auktoriteter.
Ett av det mest uppseendeväckande som framkommit under förstudien är
det faktum att skallmätningar förekommit på skolbarn så sent som 1951,
alltså sex år efter Hitlertysklands fall.
Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset vill framföra ett
tack till Kulturdepartementet för det stöd som vi erhållit som delfinansiering av förstudien. Förbundet kommer i samband med presentationen av
förstudien att föreslå en fortsättning av försoningsprocessen mellan staten
och den nationella minoriteten tornedalingar och meänkielitalande.
Pajala i april månad 2018
För Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset
Bengt Niska
Ordförande
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Vi i Met Nuoret tillhör en generation där vi ofta får frågan ”Talar du meänkieli?” Få av oss kan svara ja på den frågan och en olustig känsla byggs upp.
Hur kommer det sig att vi inte behärskar språket som våra föräldrar eller
mor- och farföräldrar pratar? I denna förstudie börjar ett svar på den frågan formuleras. Genom vittnesmål och arkivstudier beskrivs hur människor
i Tornedalen och Malmfälten utsattes för assimileringsprocesser i form av
språkbad, splittring av familjer och övergrepp i form av rasbiologiska studier. Människor skambelagdes för sitt språk vilket ledde till stigmatisering.
Inte konstigt att det har varit svårt att prata om det, men nu vill vi göra det.
En ung generation tornedalingar och andra med en relation till meänkieli
kräver att få börja lära känna sitt kulturarv. Även om den här delen är ett
mörkt kapitel i vår historia vill vi ha svar. Varför var det inte självklart för
våra föräldrar att lära oss sitt språk, vårt språk, meänkieli. Tyvärr har detta
lett till att vi, speciellt vi unga, har gått miste om en stor del av vår kultur.
Vi behöver få fler pusselbitar av vår historia för att få en bättre bild av vår
gemensamma historia så vi kan gå framåt och utforska Tornedalens kulturarv på våra villkor.
Den här förstudien är en bra början på det arbete som krävs för att vi på allvar ska kunna förstå de mekanismer som lett oss till där vi är idag. Vi vill att
det ska läggas resurser på vidare forskning så att kunskapen kan fördjupas
och tillgängliggöras för alla.
För Met Nuorets styrelse
Hanna Aili
Styrelseledamot
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Flagghissning av Meänflaku vid Tornedalingarnas högtidsdag den 16 juli 2016 i Kangos by.
Från vänster Met Nuorets ordförande Laura Alamatila, Kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke samt Bengt Niska ordförande STR-T.

1. Förstudiens utgångspunkter
1.1

Bakgrund

I juli månad 2016, besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Norrbotten och Tornedalen för att under några dagar möta representanter för
STR-T, samt forskare och företrädare inom ämnesområdet nationella minoriteten tornedalingar. Huvudsyftet med besöket var dels att fördjupa kunskaperna
om Tornedalen och tornedalingarna, samt att utveckla och stärka samtalet.1
Besöket som startade i Kiruna kommun utgick från Jukkasjärvi, den nordligaste kyrkoplatsen längs Torneälven. Därefter reste gruppen vidare genom
Tornedalen med täta stopp för att besöka olika för Tornedalen strategiskt historiska platser.
Kultur- och demokratiministern medverkade även vid tornedalingarnas dag
den 15 juli i Kangos by, där ministern bland annat hissade Meänflaku tillsammans med STR-Ts ordförande Bengt Niska, ungdomsförbundet Met Nuorets
ordförande Laura Alamattila, samt poeten Mona Mörtlund.
Under ministerns resa i Tornedalen genomfördes ett längre sammanträde
i Vasikkavuoma. Under detta möte, vilket präglades av fördjupade samtal om
Med tornedaling avses i denna förstudie alla de olika varieteter som förekommer.
Se SOU 2017:60, ss. 63, 66.

1
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hur gruppen tornedalingar bemötts av den svenska staten i olika myndighetskontakter. Samtalen kretsade kring ett antal frågor som exempelvis försvenskningsprocessen av de meänkielitalande områdena, främst i Tornedalen.
Institutet för rasbiologi och dess undersökningar av tornedalingar och andra
nationella minoriteter. Utsattheten för barn vilka fick bo större delen av sin
grundskoletid inackorderade i främmande språk- och kulturmiljöer, med
mera.
Under samtalet fördes frågan fram från STR-T hur svenska staten hanterat
det historiska perspektivet, vad gäller förhållningssättet till den nationella minoriteten tornedalingar och vilka åtgärder statens förväntas ta för att genomlysa detta?
I samtalet framgick att frågan om genomlysning av statens övergrepp på
den nationella minoriteten tornedalingar inte är någon ny fråga för tornedalingarna. Redan 1963 lyfte blivande landshövdingen för Norrbottens län, dåvarande riksdagsmannen Ragnar Lassinantti (1915−1985) frågan, i samband med
Nordiska rådets sammanträde. Denna gång fokuserade Lassinantti främst på
språkfrågan och det omfattande försvenskningsarbetet i Tornedalen vilket
stundtals fick konsekvenser främst för den enskilde individen. Den generella
frågan, angående svenska statens övergrepp på den nationella minoriteten
tornedalingar aktualiserades senast i samband med presentationen av vitboken för nationella minoriteten romer 2014.2
Under mötet i Vasikkavuoma diskuterades även hur den svenska staten agerat
vad gäller övriga nationella minoriteters utsatthet, ur samma perspektiv. Här
kan konstateras att den svenska staten hittills genomfört ett arbete för framtagande av en vitbok belysande övergrepp och kränkningar av romer under
1900-talet, vilken genomlyser områdena:
•
•
•
•
•
•

Kartläggningar av romer
Steriliseringar och omhändertagande av barn
Inreseförbud och reglerad invandring
Romers tillgång till bostad
Romers tillgång till utbildning
Romers tillgång till arbete

Vitboken belysande romers situation omfattar en tidsperiod av 100 år. Sammanfattningsvis kan efter genomlysningen konstateras att registreringar,
steriliseringar, omhändertaganden av barn, fördrivning och vägran att mantalsskriva romer motiverades och verkställdes utifrån antagandet att romer
var oönskade.
I sammanfattningen skrivs även att: åtgärderna försvårade romers tillvaro.
Samtidigt var just uppfattningen att romer inte var en del av samhället också
Radiointervju med Bengt Niska ordförande för STR-T 2014-03-25. http://sverigesradio.se/sida/artikel.
aspx?programid=1017&artikel=5819520

2
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ett motiv till att det krävdes åtgärder riktade mot gruppen.3 Vitboken har
fått en uppföljning genom arbetet med den omfattande rapporten Kraftsamling mot antiziganism SOU 2016:44.4
Bland de övriga nationella minoriteterna har från statens perspektiv, inga
fler grupper varit föremål för genomlysning i form av exempelvis en vitbok.
Dock har Svenska kyrkan inlett ett omfattande försoningsarbete för urfolket
samerna, vilket inleddes redan under den tid som Svenska kyrkan var en del
av staten. Förutom verksamheter i de enskilda församlingarna har Svenska
kyrkan gett ut tre publikationer i samband med försoningsprocessen. En
vittnesbok där samer berättar om erfarenheter från den så kallade nomadskolan under 1900-talet5, en omfattande vetenskaplig antologi, en vitbok,
samt en sammanfattande volym Samerna och Svenska kyrkan – ett kyrkligt
försoningsprojekt.6 Svenska kyrkan inledde sitt försoningsarbete vad gäller
Svenska kyrkans övergrepp mot urfolket samerna redan under 1990-talet,
men konkretiserades 2011, vilket Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén
beskriver i förordet till den omfattande antologin:
Vitboksprojektet har sin grund i det försoningsarbete som har pågått mellan Svenska kyrkan och samerna sedan 1990-talet. Den utredning som Kyrkomötet tillsatte 2005 har här spelat en avgörande roll. Utredningen ledde
till flera förslag på åtgärder. Bland annat genomfördes hearingen Ságastallamat i Kiruna 2011. Bland deltagarna återfanns representanter för politiska och kyrkliga delar av det samiska samhället.7
Erfarenheterna med nomadskoleboken visar att det finns ett behov för enskilda att få berätta om sina erfarenheter. De samiska barnen skiljdes från
sina familjer under långa perioder och skoltiden har satt djupa spår hos
många. Tanken med att få berätta har varit att erfarenheter och övergrepp
behöver benämnas för att individen ska kunna läka och gå vidare. Och att
skolformen var en del i ett strukturellt segregerande förhållningssätt gentemot samer. I vitboken beskrivs hur kyrkan bidrog till att övergrepp mot
samer möjliggjordes, bland annat enskilda präster som i egenskap av lokala
auktoriteter möjliggjorde för rasbiologerna att utföra mätningar av samiska
skolbarn och ledande kyrkliga företrädare som drev frågan om skapandet av
segregerade nomadskolor.
Med anledning av svenska staten och Svenska kyrkans arbete med att nå
en form av försoning och genomlysning av respektive parters övergrepp
3
Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet.
Ds 2014:8
4
Kraftsamling mot antiziganism SOU 2016:44.
5
”När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och har ännu inte kommit tillbaka” – Minnesbilder från
samernas skoltid, (2015), https://www.svenskakyrkan.se/nomadskolan-fortryckte-samer
6
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna en vetenskaplig antologi (2016)
innehåller ett 30-tal vetenskapliga artiklar, https://www.svenskakyrkan.se/forskning/vitboken
7
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna en vetenskaplig antologi (2016), s. 12.
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Foto: Curt Persson 2016.

Mot bakgrund av denna
uppmaning formulerade
STR-T en ansökan till
Kulturdepartementet
om ekonomiskt stöd för
att genomföra en; Förstudie till genomlysning
av svenska statens övergrepp på tornedalingar
och meänkielitalande.
Ansökan lämnades in
femte oktober 2016
och medel omfattande
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes
130 000 SEK till en
högtidstal i Kangos den 15 juli 2016.
förstudie beviljades
den 29 maj 2017. STR-T beslöt att starta förstudien den första november
2017 med målsättning att redovisas under februari månad 2018.

Foto: Curt Persson 2016.

på nationella minoriteten romer och urfolket samer, ställde STR-T frågan
till kultur- och demokratiministern varför staten inte tagit initiativet till ett
försoningsarbete med nationella minoriteten tornedalingar? Stadsrådet Bah
Kuhnke gav ett resonerande svar på frågeställningen, där uppmaningen var
att det inte är statens roll att väcka frågan. Frågan måste väckas av den part
det berör – tornedalingarna själva.
I sitt högtidstal vid tornedalingarnas högtidsdag i Kangos den 15 juli 2016,
upprepade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, att det är tornedalingarna själva som skall driva frågan om statens övergrepp på den nationella minoriteten tornedalingar, inte staten.

Bengt Niska ordförande för STR-T och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
vandrandes vid Vasikkavuoma.
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1.2

Syfte

Syftet med förstudien är enligt medelsansökan, att genom en mindre förstudie inklusive en kortare fallstudie synliggöra en dold del av Sveriges historia, vad gäller statens övergrepp på den nationella minoriteten tornedalingar inkluderat alla dess varieteter och språkområden.
Målet med förstudien är att presentera ett förslag till en möjlig strategi
för att genomföra ett mer omfattande arbete, i avseende att belysa statens
övergrepp på den nationella minoriteten tornedalingar. Resultatet av den
stora undersökningen kan sedan ligga till grund för ett kommande försoningsarbete.

1.3

Metod- och innehåll

Förstudien genomfördes under perioden november 2017 till och med februari 2018. Förstudien leddes av en processledare, vilken kontinuerligt
avrapporterade till av STR-T utsedd styrgrupp. Styrgrupp och processledare stämde av arbetet med en för ändamålet utsedd referensgrupp vid fyra
tillfällen innan slutrapportering. Slutrapporteringen skedde till styrgruppen
under första veckan i mars.
I förstudien gjordes ett antal intervjuer med personer vilka var villiga att
berätta om upplevelser inom de fokusområden som var angivet i styrdokumentet. Två personer kom att kontinuerligt utföra intervjuer, vilka arbetades in i förstudiens olika delområden. Intervjuerna genomfördes av en
kvinna och en man, där meddelarna även kunde välja att samtala på första
språket meänkieli eller svenska.
I förstudien föreligger ett antal fokusområden som beröras, dels i förstudien
som helhet samt i intervjuerna. De fokusområden som bearbetas i förstudien är:
• Försvenskningsprocessen i form av arbetsstugor, internat och språkbad.
• Rasbiologiska undersökningar.
• Industrialiseringen – mötet med arbetslivet och tornedalingarnas roll i
det svenska välfärdsbyggets framväxt.
• Mötet mellan det tornedalska kulturarvet och det svenska samhället.
Inom ramen för arbetet med förstudien genomfördes även en mindre fallstudie, vad avser Institutet för rasbiologis övergrepp på tornedalingar. Fallstudien fokuserar preliminärt på frågeställningarna:
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• I vilken omfattning ingick tornedalingar i Institutet för rasbiologis
undersökningar?
• Hur genomfördes det lokala fältarbetet i de meänkieliska miljöerna?
• Hur framställs tornedalingar i Institutet för rasbiologis presentationer?
De huvudfrågeställningar som förstudien arbetat med är:
• Varför skall en större undersökning om statens övergrepp på
tornedalingar genomföras?
• Vad skall en sådan större process innehålla?
• Vad skall en sådan process syfta till?
• Vilka skall delta i en sådan process?
Förstudiens aktörer:
Processledare: Curt Persson
			
Fil. dr Luleå tekniska universitet
Intervjuare:
			

Regina Veräjä
Journalist

			
			

Göran Lahti
Journalist

Styrgrupp:
			

Bengt Niska
Ordförande STR-T

			
			

Maja Mella
Verksamhetsledare STR-T

Referensgrupp: Henning Johansson
			
Professor emeritus pedagogik och sakkunnig
			
			

Kaisa Syrjänen Schaal
Senior policyrådgivare, Svenska Kyrkan

			
			

Hanna Aili
Styrelseledamot Met Nuoret

			
		

Linnea Huhta
Styrelseledamot Met Nuoret (ersättare för Hanna Aili)

			
			

Bengt Niska
Ordförande STR-T

			
			

Maja Mella, referensgruppens sekreterare
Verksamhetsledare STR-T
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1.4 Genomförande
Processledaren genomförde arbetet med förstudien med en tidsåtgång av
ca 30 procent under tre kalendermånader. I samråd med styrgruppen valdes
att lägga merparten av resurserna på intervjuerna, eftersom dessa kom att
ligga till grund för större delen av förstudiens innehåll. Dessutom kommer
intervjumaterialet att utgöra en framtida bas för vidare forskningsinsatser.
Resursfördelningen medförde även att ett större utrymme för kommunikation mellan styrgrupp – referensgrupp och processledare kunde uppnås.
Förstudien startade officiellt i november vecka 45, då processledaren i samverkan med styrgruppen fastställde arbetsplan för processen. Innan starten
av processen, hade två personer rekryterats för intervjuarbetet. Vecka 46
genomfördes en presskonferens där förstudiens syfte och upplägg presenterades för media. I samma pressträff uppmanades även privatpersoner att
höra av sig för kommande intervjuer. Resultatet av detta blev överväldigande, då ett tiotal personer anmälde intresse för att delta i intervjuer.
Under vecka 46, 2017, sammanträdde processledaren med de bägge intervjuarna, för att hålla en information och längre genomgång av intervjumetod, verktyg och urval. Därefter satte intervjuarbetet igång. Vecka 50, 2017,
genomfördes ett referensgruppsammanträde i Uppsala, då förstudiens
arbetsdokument slutligen fastslogs. Vecka 5, 2018, genomfördes ett andra
referensgruppsammanträde och vecka 9 ett tredje och avslutande referensgruppsammanträde.
Utöver detta har ett telefonsammanträde genomförts med STR-T förbundsstyrelse vecka 8, samt ett telefonsammanträde med Svenska kyrkan
och ärkebiskop A. Jackelén under vecka 9.
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2. Kort historik
2.1

Sveriges nationella minoriter

Sveriges riksdag beslutade i december 1999, att Sverige skulle ansluta sig till
Europarådets ramkonvention avseende skydd för nationella minoriteter inkluderande den europeiska stadgan om landsdel- eller minoritetsspråk. Samtidigt beslutade riksdagen att erkänna fem nationella minoriteter, inkluderat
dess språk. Senare med alla dess varieteter.8 Till detta adderades även en minoritetspolitik. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är romer,
judar, samer, sverigefinnar samt tornedalingar. Samerna tillerkänns även status som urfolk. Samtidigt beslutade riksdagen även att de historiska minoritetsspråken utgörs av romani chib, jiddisch, samiska, finska samt meänkieli.
De nationella minoritetsgrupperna har som gemensam grund att de har
befolkat Sverige under lång tid, samt att de utgör individuella grupper med
en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell
tillhörighet och en strävan att vilja behålla sin identitet.
Lagen om nationella minoriteter och dess minoritetsspråk, trädde i kraft
den 1 januari 2010. Lagen ersätter tidigare lagar om att använda samiska
respektive finska och meänkieli inom svenska förvaltningsmyndigheter och
domstolar. Ändringarna har även skett inom socialtjänstlagen och sametingslagen. Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska förverkligas i hela landet. Därför omfattas alla fem nationella
minoriteter av lagen.9
Förvaltningsområdet för meänkieli omfattar för närvarande kommunerna
Gällivare, Haparanda, Kalix, Kiruna, Pajala och Övertorneå.10
Under 2009 presenterade regeringen en ny minoritetspolitisk strategi med
åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare.
Som en del i regeringens strategi gäller också från den 1 januari 2010 en lag
om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Strategin innehåller en rad
förslag för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter i praktiken,
däribland åtgärder för att:
• säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritetskonventioner
och uppföljning av vidtagna åtgärder,
• motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna,
• stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande,
• främja bevarandet, av de nationella minoritetsspråken.
8
9
10
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Alla varieteter omnämns i beslut 2009:724.
2009:724.
Avser tidpunkten då förstudien startar, i november 2017. Från och med 1 februari 2018 är Luleå kommun
förvaltningsområde för meänkieli. Stockholms stad har också aviserat att de avser att ansöka om att bli
förvaltningsområde för meänkieli.
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Grundskyddet i lagen omfattas av att:
• förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på
lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs,
• det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken och ska även främja nationella minoriters möjligheter
att behålla och utveckla sin kultur i Sverige,
• barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket ska främjas särskilt,
• förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem, och så långt som det är möjligt samråda
med representanter för nationella minoriteterna i sådana frågor.
Dessutom gäller särskilda rättigheter för finsk- samisk- och meänkieli talande inom respektive förvaltningsområde. Dessa rättigheter är bland annat att:
• enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter
med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare,
• myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk, samt att på
begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten
kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk,
• förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal
med kunskaper i minoritetsspråken,
• kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis på minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta.11

2.2 Tornedaling, en icke homogen nationell minoritet
Liksom alla andra nationella minoritetsgrupper är inte heller den nationella
minoriteten tornedaling någon homogen grupp. Generellt existerar fortfarande såväl inom myndigheter och allmänheten, den missuppfattningen att
de nationella minoriteterna är homogena grupper. Inom den romska och samiska minoriteten, finns exempelvis ett flertal grupperingar såväl inom språket, som inom den enskilda nationella minoriteten som grupp.12
Inom den nationella minoriteten tornedalingar intensifierades i början av
2000-talet ett självidentifikationsarbete, där olika grupperingar väljer att
definiera sig själva med andra benämningar än just tornedaling. Förutom av
staten fastslagna definitioner av urfolk och nationella minoriteter, finns också
andra regionala och lokala benämningar för exempelvis tornedalingar. Sådana benämningar kallas etnonymer. Etnonym kommer från grekiskan och
11
12

Lagen om nationella minoriteter. Länsstyrelsen Stockholm.
Notera att det i en statlig i utredning, för första gången nämns olika varieteter av gruppen
tornedalingar, SOU 2017:60, ss. 63, 66.
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är en benämning på mänskliga kollektiv satt antingen av kollektivet självt
(autonymer) eller av utomstående (exonymer). Begreppet etnonym kan avse
såväl en bestämd etnisk grupp som något annat kollektiv.
Autonymer utgår från gruppens egen uppfattning och självklassificering.
Exonymer är benämningar som görs av de andra, till exempel något grannfolk, kolonisatörer eller annan extern part, och har inte sällan en pejorativ,
det vill säga kränkande eller nedsättande innebörd.13 Exempelvis så är benämningen tornedaling, en exonym etnonym för gruppen, vilket började användas av svenska myndigheter relativt sent.14
I det geografiska område som utgörs av den nordligaste delen i den fysiska
Tornedalen, och som begränsas till i första hand samhällena i Malmfälten
med närliggande byar, finns en äldre muntlig autonym för tornedalingar vilket benämns lantalaiset (sing. lantalainen).15 Benämningen användes av den
grupp av den tornedalsfinska nationella minoriteten, som i huvudsak var
bosatta ovanför lappmarksgränsen och senare odlingsgränsen. Benämningen lantalaiset var den alldagliga benämningen fram till omkring 1960-talet,
då de småskaliga jordbruken i närliggande byarna kring Malmfälten började
avvecklas. Avvecklingen innebar ett förändrat levnadsmönster för boende i
byarna, då arbetspendlingen in till centralorten blev norm.
Förändringen innebar även att det gamla bilaterala samlevnadsmönstret
med urfolket samerna förändrades, då verdisystemet successivt avvecklades. Verdisystemet innebar att lantalaiset och urfolket samerna delvis samverkade inom näringsfång och djurhållning.16 Urfolket samerna kunde exempelvis inhysa livdjur hos den bofasta befolkningen samt tillfälligt även bo hos
värdfamiljer, i synnerhet under vinter- och flyttningsperioderna. I gengäld
hade byborna ofta ett antal skötesrenar hos samerna och man kunde även
erhålla värdefulla varor som torkad renmjölk, rökt renkött och andra artiklar
av samerna vid deras återflyttningar från den norska kusten. Detta bilaterala
system har i vår samtid starkt undervärderats, eller sällan lyfts fram, i den
svenska historieskrivningen om det viktiga ömsesidiga samspelet mellan urfolket samerna och nationella minoriteten tornedalingar som grupper.

13
14

15
16
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Wallerström (2006), s. 40, ss. 48-49.
Begreppet används tidigast omkring 1870, men börjar tillämpas omkring 1930 i myndighetsutövning
hos den svenska staten. Samtal med professor Lars Elenius 2018-02-08.
Med Malmfälten avses orterna Kiruna och Malmberget med omland, där gruvverksamhet pågår.
Exemplifieringen avser gruppen lantalaiset ovan odlingsgränsen.
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Foto: Curt Persson 2013.

Foto: Borg Mesch. 1905. Kiruna Bildarkiv.

Förutom benämningen lantalaiset,
har sedan mitten av 1990-talet,
även begreppet kvän börjat användas som etnonym av grupper,
främst inom Jukkasjärvi- och Karesuando området.17 Begreppet är
ett exempel på det självidentifikationsarbete som pågår
inom den icke homogena gruppen
nationella minoriteten tornedalingar. Inom den nationella minoriteten tornedalingar (läs STR-T)
är man medveten om detta och ser En lantalainen med körren i Jukkasjärvi by.
det som en positiv utveckling i
synliggörandet av gruppen som helhet.

Kurravaara by, den nordligaste byn längs Torneälven. Här talas lannankieli.

2.3 Försvenskningsprocessen
Inom begreppet försvenskningsprocessen, inryms ett flertal olika aktiviteter.
I centrum för denna process står hela tiden språket och den svenska statens
systematiska arbete över tid med att införa svenskt språk och svenska sedvänjor, inom det meänkielitalande området.[1] Men även de tidigaste kolonisationsåtgärderna fick försvenskande effekter. När svenska staten griper in i
de nordligaste områdena under 1500 och 1600-talet, är skatteuppbörden av
centralt intresse för staten. Geografiska benämningar som Kotimaa, Kesäsjoki
och Talvimaa är uttryck som visar på att traditionellt säsongsboende präglade
åtminstone den fjällnära befolkningen. Denna rörlighet försvårade skatteuppbörden. Genom att locka med skattefrihet under ett antal år lyckades staten
få en del att bli stationära, genom de olika så kallade ”Lappmarksplakaten”. Kolonisationen blev på så sätt även ett försvenskningsprojekt, vilket senare även
17

[1]

Begreppet kvän benämns i Norge som Kven. Kven är i Norge benämningen på finskspråkig invandrare
I huvudsak tornedalsfinska invandrare, från såväl finska som svenska Tornedalen, till Norska Finnmark.
Med meänkielitalande området avses alla olika varieteter av språket.
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stärktes genom att kyrkobokföringen hjälpte till att städa upp i namnskick
som var svåra att uttala för svenskspråkiga tjänsteutövare.
Den fastare bosättningen utnyttjades därefter också för statens och
Svenska kyrkans behov i samband med deras tjänsteförrättningar. Skjutsplikt och plikt att ordna natthärbärge med förplägnad samt postdistribution
i väglöst land hade samma effekt. Dessa insatser var oftast obetalda eller
ringa avlönade i relation till arbetsinsatsens storlek. Men det som oftast förknippas med försvenskningsprocessen är aktiviteter som sammanfaller med
att införa svenskt språk och svenska sedvänjor, inom det meänkielitalande
området.18
Aktiviteterna sammanfaller med den svenska nationalstatens identitetsbyggande vid tiden före och strax efter förra sekelskiftet. Sverige som nation
hade vid denna tid ett starkt behov av att manifestera nationalstaten med
anledning av den tidigare förlusten av den finska landsdelen 1809 och senare även det ökade kravet från Norge att
uppnå självständighet och unionsupplösning med Sverige.

18

Med meänkielitalande området
avses alla olika varieteter av språket.
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Foto: Repro Curt Persson 2018.

Förlusten av den Finska landsdelen av
riket och den nya gränsdragningen 1810,
fick stora konsekvenser för Torne, Muonio och Könkämää älvdalar. Gränsen,
vilken kom att följa älvarnas kungsådror, innebar att månghundraåriga familjeägor löstes upp. Familjer fick se sina
ägor hamna i nya statsbildningar, vilket
i sin tur medförde svåra förluster för
de enskilda familjerna i frågan om markägor och det faktum att många familjer
splittrades i två länder.
Förlusten av Finland innebar även
en lång och svår läkningsprocess
för Sverige som nation. Den nordligaste
delen av Sverige ägde fortfarande en
stark kulturell och språklig samhörighet
med den förlorade finska landsdelen av
den svenska nationen.

Karta över Torne- och Könkämä, Muonioälvar.
Lantmätare Hackzell 1736.

”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet

Ett exempel på en statlig reform som påverkade den övre delen av Tornedalen, främst ovan odlingsgränsen
i synnerhet, var den statliga reformen
Kongl. Maj:s nådiga stadga (1873:26) om avvittring i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker. Denna omfattande statliga reform som pågick mellan 1873–1925 syftade till att skilja och klargöra de olika markägorna mellan
stat, kyrka och privatpersoner. Generellt genomfördes den stora avvittringen utan större problem nedanför den 1867 avsatta odlingsgränsen. Odlingsgränsen avsåg att markera en skiljegräns för den samiska renskötseln och
den jordbrukande bondebefolkningen i Lappland.
Avvittringen i den nordligaste delen av Tornedalen, kan beskrivas som ett
effektivt fysiskt verktyg i försvenskningsprocessen. När avvittringen genomfördes i de nordliga delarna av Tornedalen, förekom ofta språkförbistringar
när det gällde tolkningar av ägor och traditionellt hävdade ägogränser. I den
pågående försvenskningsprocessen hade de meänkielitalande markägarna
stora svårigheter att göra sig förstådda på sitt eget hemspråk, då de flesta
statliga förrättarna och medföljande biträden var svenskspråkiga.
Förutom att avvittringsförrättarna systematiskt ersatte geografiska
namnformer från de lokala benämningarna på traktens eget språk till svenska, förvanskades även olika begrepp på olika ägoformer. Exempelvis omvandlades begreppet slåtterängar vilka tillhörde markägor till hemman, till
ströängar. En formell nedklassning av ägostatus i markobjektet, vilket senare
kom att få stora negativa följder för brukaren i avseende jakt och fiskerätter.
Samtidigt blev det uppenbart att det nordliga rummets resurser19 i form
av mineraliseringar, skog och vattenkraft medförde att industrialiseringen i en något fördröjd process tog fart i norr, inom det förhoppningsfulla
begreppet framtidslandet. Drivkraften och innebörden i begreppet handlade egentligen om hur nationen i ett fortsatt kolonialt system skulle kunna
utnyttja naturresurserna i den norra delen av landet på ett effektivt sätt
samtidigt som staten kunde motverka den kraftiga emigrationen från landet, som var i stort behov av arbetskraft i den pågående industrialiseringens
tredje steg.
L af Petersens uttrycker det i en enda mening i STF:s årsskrift 1899, tydligt och rakt i artikeln med titeln På velociped genom vårt framtidsland:
Våra »slumrande millioner» i Norrbotten ha börjat bli yrvakna, som det så
vackert heter i ett aktstycke.20
Men framtidslandet var också ett synsätt och begrepp iscensatt av den
svenska staten, privata investerare inhemska såväl som utländska, i hopp
om att kunna omsätta naturresurser till vinster i ett kolonialt nationellt
19

20

Begreppet ”det nordliga rummet” avser i denna skrivning främst Tornedalen, Malmfälten
och Torne Lappmark.
Petersens af L (1899) På velociped genom vårt framtidsland. STF: årsbok 1899.
Wahlström & Widstrand. Centraltryckeriet, Stockholm. Sid 251.
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perspektiv. I detta nya framtidslandsperspektiv var det uppenbart att befolkningen i detta på naturrikedomar så rika län, i huvudsak var befolkat av
en finsk- och samiskspråkig befolkning. Detta var ur ett svenskt nationellt
perspektiv ett stort problem – sett ur lojalitetsperspektivet. Kunde man
verkligen lita på det nordliga rummets befolkning, med en så starkt annorlunda kultur och språkförankring än den svenska? I det nordliga rummet
kom de samiska och finska språk- och kulturmiljöerna att dominera, vilket
stod i direkt kontrast till det storsvenska projektet i det nya svenska nationsbygget.
Allt detta blev mer uppenbart när ständiga kriser i slutet av 1800-talet
ifrågasatte unionen med Norge, vilket i sin tur påskyndade svenska försvarets omorganisation från det ålderdomliga centraliserade systemet till ett
för sin tid nytt och mer försvarsinriktat försvar. I detta nya försvarsinriktade
system, ansågs det tornedalsfinska språkområdet som ett hot, sett ur lojalitetsperspektivet. Ett av dessa uttryck var exempelvis de fördröjda vägbyggnationerna i Tornedalen, främst av militära skäl.21
Med anledning av detta inledde staten en massiv försvenskningsprocess av
det nordliga rummet. Processen, vilken innefattade flera olika delar, innehöll
bland annat ett omfattande språk- och kulturbad i form av läromedel beställt av staten, för att tidigt grundlägga en stark svensk nationalistisk berättelse av landets ursprung och historia.
När det gäller språkfrågan i det meänkielitalande området, så förändrades
statens förhållningssätt till exempelvis undervisningsspråket över tid. Från
1870-talet användes finskspråkiga läromedel i undervisningen, visserligen
bristfälliga, men ändå på finska.22 Men en stark förändring vad gäller undervisningsspråk och läromedel skedde i samband med den pågående försvenskningsprocessen omkring 1925-1930, då svenska läromedel för folkskolan
infördes i Tornedalen.
Under samma tid växte och accepterades även rasbiologin som en vetenskap och verktyg för att motverka degenereringen av den svenska nationen
och dess befolkning.23 I den för tiden nya svenska berättelsen fanns en strävan efter att skapa den homogena svenska nationen, där ett enhetligt språk
och föreställningen om en nordisk svensk folktyp var en del av strategin.
En del i berättelsen om framväxten av det svenska välståndet och välfärdsstaten handlar om mycket om efterkrigstiden, då Sverige som nation stod
med en oförstörd infrastruktur och kunde utveckla den tunga industrin.
Europa låg i spillror och skulle återuppbyggas vilket medförde ett våldsamt
uppsprång för den svenska industrin. De mellanstora industristäderna i lan21
22
23

Se Tornedalsutredningen SOU 1958:22, s. 75.
Se bland annat Elenius, Lars (2016) samt Winsa, Birger (1996).
Se mer utförligt moment 4: Rasbiologin – fallstudie.
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det upplevde en stark expansion, där ett oändligt behov av arbetskraft blev
norm under efterkrigstiden till 1970-talets början.24
Men det svenska välståndet innebar också att den sedan industrialiseringens start pågående urbaniseringen fick en kraftig acceleration, vilket i sin
tur medförde att stora skaror av unga människor flyttade från Tornedalen.
De allra flesta av dessa till industri- och storstadsområden utflyttade tornedalingar, lämnade sin hembygd för aldrig mer återvända. Men detta var
endast början på den stora utflyttningen, till helgd för den allt mer intensiva
urbaniseringen. Just denna situation delade tornedalingarna med en annan
nationell minoritet, nämligen sverigefinnarna, vilka i stor mängd flyttade in
till de stora industricentra som exempelvis Västerås, Göteborg och Norrköping och i viss mån även Malmfälten.
Flyttlassen från Tornedalen följde tre tydliga riktningar. Malmfälten, kustregionen med Luleå, samt de stora industristäderna i södra Sverige inklusive
de övriga två befolkningsområdena Stockholm och Malmö.
Att lämna sin hembygd för att delta i den svenska nationens välfärdsbygge kom att bli en slags norm, vilken förstärktes under 1970-talet. Hela
samhällsstrukturen var nu omställd till att betrakta storstaden som norm för
nationen. För Tornedalen och tornedalingarna kom denna norm att bli förödande. Den fysiska synbara effekten av urbaniseringen, är givetvis befolkningsminskningen, övergivna bosättningar. Följden av detta blev en starkt
försämrad infrastruktur, främst i de minsta orterna och en nedrustning av
ortsnära service samt stängning av mindre skolenheter.
Men en betydligt större förlust var inom den immateriella infrastrukturen.
Alla de människor som mer eller mindre tvingats att lämna sin hembygd och
för all framtid tvingats att leva i främmande miljöer, långt bort från både
språklig- och kulturell gemenskap. Många kom aldrig att återvända mindre
än vid ferier, begravningar eller andra familjeangelägenheter. För varje gång
man återvände växte en längtan till det som lämnats, likt en migrant i sitt
eget land.
Just detta faktum återkommer ofta i intervjuerna, den smärtsamma förlusten av kontakten med sitt kulturarv och språk. Men många uttrycker
även en tacksamhet att man fick en möjlighet att utvecklas som människa i
en annan miljö, med helt andra förutsättningar.
I de intervjuer som genomförts i förstudien, har påfallande många vittnesmål handlat om barns utsatthet i det svenska skolsystemet. Utbildningsmiljöerna var naturligtvis det effektivaste verktyget för den svenska statens
försvenskningsarbete i de meänkielitalande områdena. Dels var det skolplikt
24

SOU 1958:22, s. 63.
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som genom lagbundenhet fångade upp barnen i processen från början, oavsett vårdnadshavarens åsikt i frågan. Dels var det genom internatsystemen
och för Norrbottens län det privata initiativet med arbetsstugor som på ett
effektivt sätt även nådde barnen som ännu inte nått skolåldern. Förutom
den regelrätta undervisningen i skolor, internat och arbetsstugor, bedrevs
även ett intensivt försvenskningsarbete på arbetsplatserna.
När det gäller beskrivningar och tidigare intervjuer kring försvenskningsprocessen, såväl inom internat och arbetsstugor, arbetsplatser och statliga
myndigheters agerande inom området, föreligger tidigare intervjuer, artiklar, skönlitterära utgivningar, filmgetstalningar och uppsatsskrivningar upp
till D-nivå. Delar av det tidigare materialet finns i denna förstudie redovisat i
avd. 6: källor- och litteratur.

2.4 Tornedalen – kulturarvet

Foto: Curt Persson 2016.

Hur definieras Tornedalens kulturarv i förhållande till majoritetsbefolkningen? Ett sätt kan vara att genom belysning av olika markörer som språk,
religion, geografi samt kulturyttringar i form av arkitektur, levnadssätt,
jakt- och fiskemetoder etcetera, synliggöra det tornedalska kulturarvet som
särart.25 Till detta kan även tillföras de immateriella tydliga markörerna, som
ortnamn, brödgränsen och olika kulturella uttryck.26 Alla dessa markörer
framträder mer eller mindre, såväl i Tornedalen som i övriga Sverige.

Pata vid Kukkolakoski. Patafisket ett urminnes kulturarv i Tornedalen.
25
26

Med religion avses den inomkyrkliga læstadianska väckelsen.
Brödgränsen avser hur långt en viss typ av bröd traditionellt bakades väster om Torneälven.
Traditionellt bakades bröd av mörkare sädesslag, exempelvis surdegsbröd österut, medan vetebröd av
sötare typ västerut.
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Två mycket tydliga markörer är dels de geografiska orts- och topografiska
namngivningarna främst strax öster om Kalix nedre älvdal. Det andra är språket som sannolikt är den viktigaste bärande delen för synliggörandet av den
tornedalska kulturen i vår samtid, detta kanaliserat genom litteratur, teater,
musik, film och det för Tornedalen rika berättandet.
Traditionellt har Tornedalen och det kulturområde som det utgör oftast beskrivits av utomstående, främst då besökare av andra nationaliteter än svenska.27 Ett otal mer eller mindre trovärdiga reseskildringar har därför lagt grunden för hur bilden av Tornedalen konstruerats såväl i den svenska nationella
berättelsen, som i den internationella.
Under senare delen av 1900-talet har emellertid främst skönlitterära författare med rötter i Tornedalen, beskrivit Tornedalen ur ett annorlunda och mer
inifrånperspektiv.
I vår samtid kan en rad olika författare knytas till detta nya perspektiv.
Denna förstudie skulle med lätthet kunna expandera i oändlighet, om alla
dessa framgångsrika och folkkära författare skulle ges plats i förstudien. Därför inskränker förstudien till att namnge endast två litterära exempel.
Den som tidigast skönlitterärt belyste Tornedalen ur detta perspektiv, var
Gunnar Kieri (f. 1928) som gav en röst till tornedalingen i den nya tiden som
det svenska välfärdsbygget innebar. I serien om Lars, kunde läsarna för första
gången få en inblick i ett Tornedalen i stark förändring.28 En förändring påkallad av den nya tiden med en accelererande teknikutveckling av skogsindustrin och en kraftfull urbanisering, vilket fick till följd en dränering av en hel
landsända. Den efterföljande fristående romanen om arbetsstugorna blev en
ögonöppnare även för övriga landet, hur tornedalingar systematiskt fått utstå
kränkande behandlingar redan i barndomen.29
Efter Gunnar Kieri har ett flertal skönlitterära författare framgångsrikt utvecklat berättelsen om tornedalingen och Tornedalen, i en rad olika litterära
berättarstilar. En som nått stor framgång med poesi och drama skrivet på meänkieli, vilket även resulterat i film och teater, är Mona Mörtlund (1957).
Förutom det skönlitterära och poesin, har förvånansvärt få faktabaserade
verk getts ut där Tornedalens kulturarv erhållit en mer ingående beskrivning,
avseende såväl kultur- som naturförhållanden. Detta om man undantar den
mängd lokala bygdeböcker som genom främst hembygdsförbundets medlemsorganisationer gett ut, samt JUF:s utgivning Tornedalen.30
Bland de periodiska utgivningarna kan nämnas Luleå stifts bokserie samt
Norrbottens museums årsböcker ur ett regionalt perspektiv, samt Svenska
27
28

29
30

Exempelvis Schefferus (1673), Regnard (1681) med flera.
I sviten om Lars ingår fyra titlar, nämligen Av dig blir det ingenting (1976), Jag skall ändå inte stanna
(1978), Varför skulle jag ljuga? (1982) samt Är du inte svensk? (1985).
Var som folk! (1987).
JUF, Jordbrukarnas Ungdoms Förbund.
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Turistföreningens tidiga publikationer sett ur det nationella perspektivet.
Gemensamt för dessa periodiska utgivningar är dock, att det mesta är skrivet ur betraktarens synvinkel, ofta utan djupare kunskap om Tornedalen
som kulturområde.
Men undantag från denna beskrivning finns givetvis även inom faktabaserade framställningar. Här kan nämnas bland annat Barents historiebok och
encyklopedi (2016) samt Tornedalens historia i tre band, vilka utkom under
senare häften 1980-talet.31
Som tidigare nämnts är språket en av de viktigaste bärarna av det tornedalska kulturarvet. En stark ivrare för språkutvecklingen, främst inom litteratur och dramatik, är författaren Bengt Pohjanen (f 1944), som även arbetat
för standardisering och nyskapande av meänkieli.
I vår samtid är Tornedalsteatern en av de starkaste bärarna och förmedlare av tornedalskt kulturarv. I över trettio år har Tornedalsteatern spelat en
mångfald av pjäser, i huvudsak på meänkieli. Förutom att spegla historiska
och dagsaktuella händelser i Tornedalen har teatern bidragit till att lyfta
fram enskilda kulturutövare som kunnat utvecklas inom olika genrer.
Utöver detta har Tornedalsteatern under snart fyra decennier inspirerat
enskilda och grupper av utövare inom vitt skilda områden att arbeta med
olika konstnärliga former för att lyfta fram det tornedalska kulturarvet. Allt
detta har satt spår inte bara inom den kulturella sektorn, utan har varit en
injektion även inom näringsliv och företagande.
En avgörande betydelse för Tornedalens kultur och dess exponering, är
utan tvivel den sammanhållande organisationen STR-T, vilken bildades 1981.
STR-T har idag 2018 åtta lokala föreningar inberäknat ungdomsföreningen
Met Nuoret. Lokalföreningarna återfinns i Gällivare, Kalix, Pajala, Stockholm,
Umeå, Uppsala samt Övertorneå. Alla dessa lokalföreningar anordnar regelbundet kulturarrangemang där den tornedalska kulturen lyfts fram i olika
kulturella genrer.
En annan organisation som också haft betydelse för meänkieli och kulturen är Meän akateemi-Academia Tornedaliensis, en fristående stiftelse
som bildades 1987 på initiativ av STR-T. Syftet är att stiftelsen ska starta och
genomföra aktiviteter avseende folkbildning, utbildning, dokumentation och
forsknings- och utvecklingsarbete.
Det materiella kulturarvet i Tornedalen har en stark särprägel i förhållande till de svensktalande bygderna. I vår samtid är det materiella kulturarvet
främst igenkännbart i arkitekturen och allmogens redskap. När det gäller
arkitektur präglas byggnadsskicket av starka influenser från Savolaxområdet
31

Se avsnitt 6:1.
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Foto: Curt Persson 2016.

i nordöstra Finland. Här finns igenkännbara timringstekniker och tekniska
lösningar i arkitektur, som inte återfinns i övriga Norrbotten eller Sverige
som helhet.
Den kraftfullaste bäraren av Tornedalens kulturarv är älven med alla dess
biflöden. Älven var under mycket lång tid den naturliga kommunikationsleden, och bosättningarna längs med älvstränderna var byggda med gårdsöppningarna mot huvudleden älven, till skillnad från i vår samtid då bilvägarna styr samhällsplanering.
Med älven utvecklades det starka kulturarvet att bygga och manövrera
båtar i såväl strömmande, som stilla flytande vatten. Den långsmala tornedalska älvbåten har en helt egen konstruktion som utvecklats under århundraden i älvdalen. Just detta kulturarv är så starkt att älvbåten fortfarande har kvar sin karaktär bunden till Torneälven, en markör man inte återfinner i några andra älvdalar i landet.
Ett annat starkt materiellt kulturarv är givetvis den tornedalska bastutraditionen, vilken är omskriven i tidiga reseskildringar. Bastukulturen är givetvis ett kulturarv som etablerats i området Tornedalen, lika tidigt och samma
tidsperiod som den övriga tidiga arkitekturen i området. Men för en tornedaling är bastun inte enbart ett materiellt kulturarv, utan i lika hög grad ett
immateriellt kulturarv.

Palokorva Torneälven. Aittor med byggnadsdetaljer från Savolax.

2.5 Tidigare forskning
Tidigare forskning som explicit belyser tornedalingars utsatthet i förhållande till staten, är mycket sparsam för att inte säga obefintlig.32 Över huvud
taget är forskningen om Tornedalen generellt fortfarande ett forskningsfält
32

Se även Ericsson Martin (2016) Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige,
ss. 132-133. Forum för Levande historia.
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som i huvudsak bedrivits inom religionshistoria, språk- och lärdomsvetenskap, demografi samt i viss mån arkeologi.
Den beskrivande delen av Tornedalens tidiga historia utgörs av forskningsinsatser där den svenska kolonisationen, dess olika mekanismer och
dess påverkan på det nordliga rummet stått i fokus. Här kan nämnas staten
och den svenska kyrkans strategi för det nordliga rummet, ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv, som ett återkommande tema.
Inom de nämnda forskningsfälten har tornedalingar heller inte varit det
primära forskningsobjektet utan ingått i en större skildring om det nordliga
rummet, där tornedalingen behandlats i samma kontext som exempelvis urfolket samerna, sett ur det överstatliga koloniala perspektivet.
Undantaget är senare tiders forskning inom utbildnings- och lärdomshistoria och språkvetenskap. Inom dessa fält märks omfattande forskningsarbeten av exempelvis Erling Wande, Henning Johansson, Birger Winsa,
Tage Alalehto, Lars Elenius, Gerda-Helena Lindskog, Daniel Nilsson-Ranta,
Harriet Kuoppa med flera. Denna senare tids forskning har den nödvändiga
fokuseringen på just Tornedalen och tornedalingarna som utgångspunkt i
forskningen, vilket ger en vidgad och nyanserad bild av det vetenskapliga
perspektivet.33

3. Intervjuer
3.1

Inledning

En bärande del i förstudien avser intervjuer med personer som anmält att
de vill lämna berättelser om erfarenheter av upplevelser inom förstudiens
olika förbestämda fokusområden, försvenskningsprocessen, rasbiologiska
undersökningar, industrialiseringen och kulturarvet. Genom presskonferenser och information från STR-T kansli till olika föreningar och organisationer, har uppmaning utgått att presumtiva informanter kan ta kontakt med
STR-T kansli. Därefter har underlag sammanställts och vidarebefordrats till
de utsedda intervjuarna.
Intervjuerna har genomförts av Regina Veräjä, Pajala samt Göran Lahti,
Övertorneå.34 Intervjuarna har genomgått en introduktion för att erhålla såväl de tekniska- som praktiska verktyg som behövs för genomförandet. Intervjuarna är rekryterade för uppgiften i egenskap av skriv- och intervjuerfarenhet, men även att de kan samtala på såväl första språket meänkieli som
svenska. Detta för att kunna ge större trygghet för meddelaren i intervjun,
att berätta på sitt eget språk.
33
34

Mer om forskning i stycket 5:3.
Se 1:3 Metod- och genomförande, förstudiens aktörer.
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Urvalet i presentationen av informanternas berättelser har gjorts av processledaren, för att därigenom erhålla en bredd i förhållande till de förvalda
fokusområdena. Målsättningen med intervjuerna var, att i möjligaste mån
även kunna tillförsäkra ett balanserat genusperspektiv i utsagorna. Dessvärre har detta inte kunnat uppnås, med anledning av att för få kvinnor anmält
sig som meddelare. Detta är givetvis ett problem när det gäller att belysa
helheten av upplevelser i vittnesmål i förhållande till valt fokusområde.
Tornedalingar som grupp utgör heller inget undantag, vad gäller den
ojämlika representationen i det gemensamma kulturavet. Generellt är det
mannens berättelse som hörts, och fortfarande starkast hörs i berättelsen.
I en eventuell fortsättning av intervjuarbetet, bör tillses att fler kvinnor ges
utrymme för att lämna sina vittnesmål i projektet.
Samtliga informanter är anonyma i presentationen och anges endast med
ålder och kön. I presentationen anonymiseras även personer som inte sedan
tidigare är namngivna i exempelvis litteratur, artiklar eller egna framställningar och utsagor. I grundmaterialet sparas alla intervjuer i helhet som digital ljudfil samt transkriberat, för vidare forskningsunderlag.

3.2 Intervjuer - internat och arbetsstugor
Intervjuerna som följer i detta stycke, är genomförda till största delen på
förstaspråket. Därefter har intervjuarna transkriberat inspelningen till
svenska. Inledningsvis intervjuas en man som vistats på Kiruna Barnhem,
från tidiga skolåldern. Därefter följer utdrag av intervjuer där meddelarna
vistats i arbetsstugor på olika platser i Norrbotten.
3.2.1 Internat
Det är i alla intervjuer övertydligt hur systematiska kränkningar var en vardag för de barn som upplevde att de bodde internerade i de beskrivna miljöerna, oavsett om det var ett inackorderingshem för skolgång eller en renodlad arbetsstuga.
Inom svenska folkskolans system inrättades vid sekelskiftet inackorderingssystem i form av tillfälligt boende för skolpliktiga barn. Dessa inackorderingsboende kombinerades vid de större orterna även med barnhemsfunktion till föräldralösa barn. Ett exempel på detta var Barnhemmet
i gruvsamhället Kiruna, vilket uppfördes 1909 av Jukkasjärvi kommun och
Kiruna municipalsamhälle. Året innan hade organisationsformen för gruvsamhället fastställts att vara ett municipalsamhälle, som därför avskildes
från Jukkasjärvi storkommun.
Barnhemmet i Kiruna kom även att för boende i byar i väglöst land, stå
som symbol för det systematiska försvenskningsarbetet. När barnen i de
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Foto: Okänd. 1938.

meänkielitalande byarna nådde skolåldern fick de inackorderas i Kiruna
Barnhem för skolgång inne i gruvsamhället, där skolor saknades i hembyn. I
första hand var Kiruna Barnhem en kombinerad institution från start, tänkt
att användas dels som barnhem för barn utan vårdnadshavare och hem för
ogifta mödrar som födde sina barn inom institutionen. En kort tid i början
användes byggnaden även som ålderdomshem.

Vistelsen ansågs av staten och municipalsamhället nödvändig, sett till den
allmänna skolplikten och avsaknad av skola i hembyn. På hösten fick barnen
lämna hemmet och placeras i en främmande miljö, med ett för dem främmande språk. Vid jullovet fick de flesta av barnen resa hem om möjligheten
fanns, för att sedan återvända när vårterminen startade. De få barn som
hade syskon i skolåldern kunde uppleva en viss trygghet i detta om syskonen även bodde på barnhemmet, men de allra flesta fick helt ensamma
genomgå sin tidiga skoltid i en för dem främmande språk- och kulturmiljö.
De meänkieli- och
samisktalande
barnen boende i
Kiruna Barnhem
fick ständigt utstå
kränkande behandlingar under sin
tidiga skoltid, vilket
satt livslånga smärtospår i deras uppväxt.
Sommarlek vid Kiruna Barnhem.
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Kiruna Barnhem.

Meddelaren, man (A) född 1935. Intervjuare Regina Veräjä. 2017-12-03.
I den invanda hemmiljön för meddelaren talades den nordliga varianten
av meänkieli, benämnd lannankieli. Det finns tre varieteter av meänkieli,
Dessa är lannankieli, gällivarefinska och tornedalsfinska. När meddelaren av
föräldern lämnades i barnhemmet för inackordering skulle han inte komma att återse sin övriga familj, eller få tala sitt första språk, förrän en kort
tid vid jullovet. Det fanns heller ingen möjlighet att använda telefon för att
få kommunicera på sitt förstaspråk med hemmet. Från det att han steg in
i barnhemmet tilltalades han enbart på det främmande språket svenska av
personalen vid institutionen. Det fanns heller ingen vuxen i personalen som
sjuåringen kunde samtala förtroligt med, under hela vistelsen på internatet.
Meddelaren berättar inledande hur det var att som sjuåring lämna hemmet på hösten, för att inackorderas i Kiruna Barnhem:
A: Jag är äldst av alla. Och vi hade en skola, då förr i tiden. Byns skola
byggdes 1910 och vår lärare var från Kukkola. Hon var också lärare i Käyrivuopio, den första stationen efter Kiruna längs järnvägen mot Narvik.35
Jag har funderat hur man på den tiden fick lärare till vilka platser som
helst. Det var ju ren stenmark, utan väg eller någonting, och den stora
Torne älven emellan. Det var svårt att färdas och det fanns ingen affär eller någonting. Men folk försökte fiska och fånga djur i skogen och på det
sättet har de kunnat leva där.
Byn som avses i intervjun är belägen i väglöst land, norr om Torneträsk.
Meddelaren nämner att han funderat över hur man kunde rekrytera lärare
till avlägsna platser för att tjänstgöra. Staten gav vid denna tid så kallade
glesbygdsstipendier till nyutexaminerade lärare, för att locka dessa till mer
avlägsna trakter för tjänstgöring. Ett styrmedel som senare utvecklades till
att även omfatta avskrivning för delar av studielån till lärarutbildningen.
Efter att samtalet en stund kretsat kring mannens familj och ursprung,
kommer han in på hur skolgången genomfördes hemma i byn och hur hans
skolgång startade:
A: Och vår skolgång var sådan, vi hade en skola där fram till 1927, då tog
man bort skolan. Barnfamiljerna i de byarna minskade, så det fanns inga
möjligheter att ha kvar skolan och den stängdes. Då flyttades barnen från
de byarna till Kieruna, till barnhemmet.36 Från allra första början byggdes
den som ett ålderdomshem. Folk blev gamla och före gruvans tid fanns
det ingenting för dem i Kieruna. Dit kom också många kvinnor med barn,
de fick också bo där. När jag började där fanns det fortfarande småbarn
där.
35

36

De flesta stationerna längs med Riksgränsbanan, försågs med svenska namn, som en del i försvenskningsprocessen. Byn Käyrivuopio som sagespersonen nämner är en by belägen vid Rautasälven,
nedströms järnvägen. SJ namngav stationen där stigen går till byn för Krokvik.
Stavningen Kieruna används av lantalaiset inom Jukkasjärvi församling.
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R: Jag läste att det invigdes den 1 december 1908 och att där något år
senare, kanske 1913, även bodde kvinnor med utomäktenskapliga barn och
också förlossningsavdelning.
A: Jo, det var BB där också, den fanns kvar när jag gick skolan, men det var
inte igång då. När jag började skola där hade ju världen redan förändrats
och Kieruna var en helt annan stad, och barnhemmet hade förändrats sedan tiden då det startades, det gick inte längre under namnet ålderdomshem. Och jag har under hela min skoltid varit på barnhemmet.
R: Hur många barn var det där när du kom?
A: När jag kom dit var det ungefär 50-60 barn, flickorna var på övervåningen och vi pojkar på nedervåningen. Det var barn från alla de här
byarna. Från alla byar längs Kalix älv, Pirttivuopio och alla de, Kaalasjärvi, Puoltsa, Jänkänalusta, därifrån kom det mycket barn. Och från Käyrivuopio, där hade det också funnits en skola men de var också tvungna
att åka till barnhemmet.
R: Så när ni åkte, då var det i tron om att ni åkte till skolan?
A: Jo, så var det. Och jag minns när jag började skolan, det var i Östermalmsskolan, där Sametinget är idag, i gaveln mot Jukkasjärvi, på andra
våningen, där var min skolstart. Och inte fanns det ju någon inskolning på
den tiden, utan den där föreståndarinnan skickade iväg mig med någon
annan pojke. Han skulle börja i tvåan och visste vilken klass jag skulle börja i, så han tog med mig. Min lektion började en timme senare, så jag fick
sitta där ute och vänta i korridoren.
Nå, givetvis kunde inte vår lärare någon finska. Jag kunde nätt och
jämnt säga mitt namn när han frågade, det hade jag lärt mig. Men ingenting annat. Så sådan var skolstarten. Givetvis hamnade man långt efter
de andra, Kierunaborna kunde förstås svenska. Alla av dem var ju så klart
inte alla finsktalande, men det fanns en del som kunde finska.
R: Pratade ni barn finska sinsemellan?
A: Nå, vi försökte, men det var ju ett väldigt hat mot att man pratade finska, där på barnhemmet var det inte ens fråga om det. Och där i skolan
var ju ordningen sådana att ingen ens vågade prata, som i skolsalen. Man
skulle lyssna på läraren, det var inte som idag där eleverna får leva om
och göra vad som helst i skolan. Då var det ordning i skolorna. Och den
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där läraren var väldigt snäll. Och det är klart att till jul var jag en riktig
svensk. Det gick så fort att lära sig.
R: Ja, från höst till jul lärde du dig svenska?
A: Jajamen. Men det är klart att man kom efter i övrig skolgång när man
inte hängde med som de andra, inte lärde man sig ju språket i en ögonblinkning. Men för egen del måste jag säga att jag har haft väldigt bra lärare.
Man fick där (på barnhemmet) var stryk, hela tiden. Och ofta visste
man inte vad man hade gjort, men man fick stryk i förbifarten. Och båda
var råa människor.
Meddelaren pendlar lite mellan olika berättelser från vistelsen på Kiruna
Barnhem, mest beroende på att han blir väldigt engagerad i olika händelser,
men på frågan hur en dag såg ut på Kiruna Barnhem så ger han en detaljerad redogörelse hur dagen kunde starta från morgonen, och vilka sysslor
som tog vid.
R: Hur såg dagen ut där på barnhemmet? När började och slutade skolan
och vad gjorde man efteråt?
A: Jag kan berätta hur det började; på morgonen väcktes alla halv sju, då
skulle du stiga upp, bädda sängen, först vädra lakanen i fönstret och sedan bädda ordentligt, sedan hörde det också till barnen att städa sovsalarna, och korridorerna och lekrummen. Sen fick man någonting, på morgonen var det lite mjölk och knäckebröd som man smulade i det. Det var
varm mjölk.
Och sen till skolan. Och de äldre flickorna, som gick i de sista årsklasserna, dem väckte kokerskan tidigt på morgonen. De skulle hjälpa till i
köket, nå du vet att det var ett gammeldags kök, inte som dagens med
diskmaskiner och allt, och så där mycket barn. De fick ju stiga upp nästan
på natten för att börja.
De tog de äldre flickorna till hjälp och de var där varannan vecka vardera, de skulle också hjälpa till att diska och sedan springa till skolan. Och
vi pojkar, de äldre av oss, skulle på vinterkvällarna hjälpa vaktmästaren
att ploga, inte fanns det någon traktor på den tiden. Och det var ganska
mycket jobb med snön. Och sedan skulle vi hjälpa till att dra en meter ved
från källaren, det fanns en stor vedpanna. Det skulle vi alla göra. Sedan
var det BB:t, ett till litet hus med en så kallad kökspanna, dit skulle man
också föra ved och den skulle dessutom klyvas för att rymmas i pannan.
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Så vi hade alltid lite småuppgifter där. Och på utsidan av staketet fick man
inte gå efter skolan. Det fanns ju ett staket runt barnhemsområdet, såg de
det då blev det stryk. Jag minns en gång att vi gick lite utanför staketet,
jag och min bror, han som dog för ett par år sedan. Och så klart hade föreståndaren sett oss där bakom staketet, så han väntade i farstun. Och när
han fick fast oss, han tog tag i nacken och kastade oss ner för källartrappan, det var bara att klä av sig och gå i säng. Vi fick vara i säng efter det.
Och det fanns sådana straff där, och ibland visste man inte ens vad man
hade gjort, man kunde få vara i säng en hel helg, man fick inte alls gå ut.
Där fanns alla möjliga sorters tokiga straff.
R: För vad som helst?
A: Ibland visste man ju inte, det har han ju skrivit om, man visste inte vad
man hade gjort och så fick man lite på pälsen, förstås.
Så har det varit där, då.
Där fanns ju också den där ombudet, det finns en bild av honom, det var
en ordningsman/myndighetsperson (pithän mies, vet inte den exakta översättningen, RV anm). Han tog hjälp av honom, jag minns att de fick stryk
med rottingen där uppe på vindan, pojkarna. Och du vet, hade man kommit det minsta för sent till skolan, då var det säkert att det sved i skinnet.
Det var säkert att man inte ville komma en minut för sent.
R: Kunde det här hända varje dag?
A: Nej, inte nu alltid, men jag vet att till exempel den här X, han lever än
och bor i X, han drog sig till minnes... Och jag vet inte, han fick... det var
som om de hade något särskilt hat mot vissa barn, och just dem spöade
de som fan. Jag vet inte varifrån det kom. Men sådan har skolgången varit. Jag gissar att det har varit likadant för de här samiska barn, de hade ju
nomadskolorna. De hade ju också vissa otäcka lärare, eller sådana som tog
hand om dem.
Det är tydligt i meddelarens berättelse att de kränkande behandlingarna utfördes av vissa vuxna individer, medan de allra flesta var snälla vuxna. Han är
även noga att poängtera att i själva skolundervisningen, vilken var förlagd till
Östermalmsskolan, var lärarna överlag snälla och förstående.
R: Så du menar att i själva skolgången, där fanns det bra lärare?
A: Det fanns bra lärare. Men där har vi våra (visar urklipp på föreståndar-
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paret), där är de i bild, och kvinnan var likadan. Hon slet i håret och nöps
och gjorde vad som helst. Och den där gubben var en riktig jävel, förstås.
R: Var det av den anledningen att ni pratade finska?
A: Ja, hon sa ju till och med att ”nu kommer byns rovdjursungar (kylän
raiskakläpit, osäker på översättningen, RV anm) hit”. Vi hade inte ens vanliga namn. Byungarna sa hon på svenska. Vi hade aldrig bättre namn.
R: Kallade de aldrig er vid namn?
A: Nej, de var... Och det var min räddning att man fick dem i pension 1945.
Jag behövde bara vara under dem i tre år. Och jag har funderat, det fanns
ju många som var där hela sitt liv.
Meddelaren berättar om den form stigmatisering som barnen utsattes för.
När de anlände till Kiruna Barnhem, togs de omedelbart ned till källaren där
en tvagningsavdelning fanns. Där så tvättades de noggrant, fick sina huvuden rakade och kläddes i enhetliga kläder. Det var därför lätt för andra, att
se vilka som bodde på Kiruna Barnhem.
R: När du kom hem på första jullovet, sa du någonting om hur det var där
borta?
A: Nå, det var så länge sedan, man minns inte längre allting.
Jag minns i alla fall, att när man kom dit till barnhemmet, så det första de
gjorde var att klippa bort allt vårt hår. Nu för tiden är det ju modernt, det
ska ju helst rakas. Jag kände mig så illa till mods.
R: Då när ni flyttade dit?
A: Javisst. Det klipptes bort. Allt hår. Någon där hade en klippmaskin, allt
klipptes bort. Vi hade inget hår.
R: Du tog illa vid dig.
A: Man tyckte det var olustigt, förstås. Nu för tiden hade det ju varit rikigt
roligt, det. Världen har förändrats.
Meddelaren återkommer ständigt i berättelsen till alla typer av bestraffningar som pågick i vardagen vid tiden på Kiruna Barnhem.
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I princip fick barnen bestraffningar för allra minsta förseelser. Exempelvis
när barnen sinns emellan försökte samtala på sitt första språk, och inte sällan även i förebyggande syfte. Det är även tydligt i berättelsen att meddelaren redan som barn upplevde förändringen i fråga om hemspråket, vilket var
effekten av språkbadet på Kiruna Barnhem. En omedelbar effekt var att som
vuxen inte överföra sitt första språk till sina egna barn.
R: Nå, hur gick det för dig med finskan under de här åtta åren, höll du på
att förlora det?
A: Nå, jag har då försökt prata finska, den här ”vår finska”, den är nu inte
riktig finska, men lannankieli. Födelsespråket. Men jag också varit väldigt
dålig, jag har inte lärt det till mina egna barn, fast både jag och frun har
varit finsktalande. Så vi har inte varit bättre, fast sonen kan finska. Han
har lärt sig det efteråt.
R: Jag tänker när man har varit borta hemifrån i ett halvår, och bara tänkt
på svenska, bara pratat svenska, hur var det när du kom hem?
A: Där var man tvungen att prata lannankieli, det var det som talades
hemma. Och farfar levde ännu, han talade enbart finska och kunde inte
ett ord svenska. Men mamma kunde bra svenska, hon lärde sig, hon hade
telefonstationen och väderstationen och var tvungen att lära sig.
Meddelaren nämner ofta ortnamn och namn på geografiska miljöer i exempelvis vattendrag och liknande. Ofta kommer exempel fram där försvenskningsprocessen går hårt fram och namnger platser med nya svenska namn,
på miljöer med urgamla lannankieli- eller nordsamiska namn.
R: Men livet runt omkring skolan?
A: Ja. Och det att man inte fick tala sitt födelsespråk. Det gick ju så långt
att folk till och med bytte namn, så var det ju. De som hade finska efternamn bytte man ut till svenska. Så var det ju också när man åkte till Amerika, namnen byttes. För att man inte kunde uttala de finska namnen. Det
är många här som har bytt namn, jag vet där i min grannby, där byttes
nästan alla namn. Men jag tror att i hembyn bytte ingen. Men alla andra.
Som Salming, det är ju Sarri det gamla namnet. Var det skam, eller?
R: Det var väl en sådan stor rädsla på den tiden att man förlorar Sverige,
det svenska språket och den svenska identiteten.
A: Att det var bättre. Så var det.
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3.2.2 Arbetsstugor inledning
Utanför Malmfälten fanns även inackorderingshem, men dessa hade en annan typ av uppbyggnad och drevs som en kombination av kommuner och
privata initiativ. På privat initiativ startades i Sverige arbetsstugor i de större
industristäderna under senare hälften av 1800-talet, efter modell från industristäderna i Tyskland. Orsaken var industrialiserings kraftiga expansion
med den gryende urbaniseringen i släptåg. Industrialiseringen medförde att
kvinnor även kom in i arbete i de nya fabriksmiljöerna, vilket i sin tur resulterade i problem för familjerna vad gäller tillsynen av de stora barnaskarorna.
En som uppmärksammade detta problem var filantropen Anna Willhelmina
Hierta-Retzius (1841-1924).37 Hon finansierade med egna tillsammans med insamlade medel, bildandet av en stadsarbetsstuga i Adolf Fredriks församling
1887. Syftet var att erbjuda fattiga arbetarfamiljer barntillsyn under dagtid, då
föräldrarna arbetade i fabrikerna. Barnen fick tillsyn i arbetsstugorna varannan dag, där de även fick utföra lättare arbete som exempelvis slöjd, vilken
försåldes till vidare finansiering av arbetsstugorna. Ganska snabbt öppnades
nya stadsarbetsstugor i de större industristäderna med samma koncept.
Stiftelsen Norrbottens arbetsstugor, hade inte samma grundkoncept som
stadsarbetsstugorna. Norrbottens arbetsstugor uppstod i samband med uppmärksamheten av det senaste kända nödåret i de nordligaste delarna i landet.
Hösten 1901 och efterföljande sommar 1902, var ett katastrofår för jordbruksbygderna i framförallt Norrbottens inland. Detta medförde att vintern
1902-1903 utvecklades till ett nödår. Tidningar skrev om svårigheterna redan
under sommaren 1902, och dåvarande landshövdingen för Norrbotten Karl
Johan Bergström (1858-1937) begärde från staten nödhjälp till länet vintern
1902-1903.38
Nödhjälpen för Norrbottens inland uppmärksammades stort i storstadsdagspressen och facktidningar, vilket resulterade i ett kraftfullt engagemang
från lärarkåren i storstäderna. Den utlösande faktorn var en dikt publicerad
1902 i Svensk lärararetidning, författad av Henrik Wranér (1853-1908).39 Dikten, ett slags nödrop i den svenska lärartidningen, var en åtta strofers lång
berättelse om nöden i norr med titeln Från Norrland oss ett sorgligt budskap
nått.40
Stroferna nummer två och tre, var de strängar som slog an och berörde
lärarkåren starkt:
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Anna Hjerta var gift med anatomen och rasbiologen Gustaf Retzius (1842-1919), son till Anders Retzius.
Karl Johan Bergström landshövding för Norrbottens län 1900-1911.
Lindskog, Gerda Helena (2010), s. 21. Snölandets fattiga ungdom till hjälp. Om kvinnor och män kring
Norrbottens Arbetsstugor för barn 1903-1933.
Svensk läraretidning (1902) No: 43, s. 804, 806.
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2
Från detta land ett budskap nu oss når
att vinterns mörker följe slog med nöden.
Förhärjad, frostbränd fältens gröda står på folket lurar girigt hungersdöden.
I foderlador ej där finns ett strå men skatten skall betalas ut ändå.
3
De bleka, tärda barnen knappt förmå
den långa, svåra väg, till skolan vandra.
Och hvad som kanske pinar mest de små de intet ha att dela med hvarandra.
Och lärarkår, som skall dem fostran ge,
vet utväg ej att lindra deras ve.41
Dikten skapade ett stort engagemang i den svenska lärarkåren och i samma
nummer av tidningen fanns en appell vilken manade till en insamling för att
stödja de nödlidande barnen i norr. I de efterföljande numren kunde läsaren
följa insamlingen, som redan före jultid hade samlat in över 20 000 SEK, vilket motsvarar ca 1 100 000 SEK i dagens penningvärde.42
Engagemanget passade väl in i det pågående försvenskningsarbetet, då
man allmänt såg den nordligaste delen av landet som en outnyttjad resurs
av såväl möjligheter som materiella rikedomar. I denna kontext fanns nu
möjligheten att genom ett slags bistånd utveckla försvenskningsprocessen
genom ytterligare en verksamhet.
För att nå in i länet till de nödställda agerade lektor Carl Svedelius (18611951) i Luleå vintern 1902, genom att sammanträffa med landshövding Bergström. Svedelius hustru Julia Svedelius f von Hejne (1870-1955), beskriver
detta möte i sin bok Arbetsstugorna i Norr- och Västerbotten, hur maken Carl
och landshövding Bergström resonerade kring hur de insamlade medlen
skulle kunna användas som en slags nödhjälp till fostran och lärande.43
Julia Svedelius skrev i boken att man hade Anna Hierta-Retzius idé om
stadsarbetsstugan som förebild. Men i detta vidsträckta län behövde det
vara en annan ingång i grunden, eftersom förutsättningarna var helt andra.

41
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Wranér, Henrik (1902) Svensk Läraretirning
No: 43, s. 804. Verserna 2 -3.
Se http://www.historia.se/ för prisomräkning.
Svedelius, Julia (1953) Arbetsstugorna i Norr- och Västerbotten. Luleå stift i ord och bild, s. 471.
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Foto: Borg Mesch. 1913. Kiruna Bildarkiv.

Bilden tagen inför Baltiska utställningen 1914, för att locka bidragsgivare till arbetsstugefonden.
På bilden syns Ida Gustafsson Lång, med tre av sina söner. Teurajärvi den 11 september 1913.

Det paradoxala i dessa arbetsstugor, om man ser till grundperspektivet att
hjälpa nödställda, var att vid samma tid var landsbygden i de sydligaste länen både fattigare och mer utsatta än Norrbottens inlandsbygder. I Norrbotten fanns ett mer differentierat levnadssätt bland urfolket samer och
tornedalingar. Slog jordbruket fel fanns jakt och fiske, samt möjligheten att
idka byteshandel med befolkningen i Norges nordvästliga kustområden. En
tradition man tillämpat i århundraden.
I Norrbotten förelåg inte de problem som i de urbana miljöernas industricentra, med fattigdom och bristande barntillsyn. I Norrbotten sammanföll i stället försvenskningsprocessens mål med det faktum att Norrbottens
inland var i majoritet befolkat av meänkieli- och samisktalande befolkning,
undantaget Malmfälten.
Men idén om en arbetsstuga i Norrbotten syftande till att arbeta med försvenskningsprocessen i meänkielitalande områden hade prövats i mindre
skala redan 1896 i Matarengi av förre baptistpredikanten Jonas Stadling
(1847-1935), så själva grundidén var inte ny. Grundidén var att barnen skulle
få vistas i denna arbetsstuga för att dels lära sig svenska, men även tillägna
sig kunskaper om hemslöjd för nyttogivande. Stadling såg till att utbilda en
lokalt duktig slöjdare i Övertorneå vid ett seminarium i Stockholm, där
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Foto: Repro Curt Persson 2018.

Översikt tabell, över försvenskningsprocessen i arbetsstugorna. 1914.

även pedagogiskt lärande gavs. Grundtanken var att man genom undervisandet av slöjdandet även skulle ge barnen svenska språk- och sedvanekunskaper.
Med anledning av Stadlings roll som sekreterare i nödhjälpskommitteen
för Norrbotten, kom så de blivande arbetsstugorna att få detta grundupplägg. Totalt startades 17 arbetsstugor i Norrbottens län, varav 14 av dem kom
att placeras i meänkielitalande områden.
I många fall var det så att när ett barn nådde åldern för skolplikt, startade
skolgången i byskolan. Byskolorna kunde vara organiserade på många olika
sätt, beroende på den aktuella kommunens storlek, hur stor själva byn var
och tillgång till utbildade lärare. I många fall var det någon i byn som agerade lärare i brist på utbildade lärare. Ur detta perspektiv kom arbetsstugorna
att spela en viktig roll ur bildningssynpunkt.
Intervjumaterialet till denna förstudie har en stark övervikt, vad gäller
upplevelserna i just arbetsstugorna. Detta visar även vilken stor påverkan
denna institution haft på grupper och enskilda i det nordliga rummet. Arbetsstugorna fungerade i de allra flesta fall även som en konstruerad hemmiljö, där förhållningssätt och normer grundlades för all framtid. Oavsett
vilket decennium meddelarna vistats i arbetsstugorna är berättelserna väldigt likartade, vad gäller de systematiska övergreppen tillika språkbaden.
Bildmaterialet i stycket om arbetsstugorna har ett dubbelt politiskt budskap.
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Foto: Repro Curt Persson 2018.

Översikt av arbetsstugorna i Norrbotten 1936. Notera den på kartbilden utmärka
språkgränsen.

Styrelsen för stiftelsen Norrbottens Arbetsstugor, främst genom Julia Svedelius, engagerade fotografen Borg Mesch (1869-1956) i Kiruna för att fotografera verksamheterna i arbetsstugorna, men även det förmodade armodet
och fattigdomen i Tornedalen.
De bilder som åskådliggör arbetsstugorna är mestadels idylliska, ofta med
lekande leende barn, eller barn som väluppfostrat sitter uppradade till måltid i arbetsstugan. Samtidigt fotograferades utvalda familjer och individer,
för att synliggöra fattigdom och nöd. Bilderna publicerades i Arbetsstugornas årsberättelser och fick mycket stort genomslag, med följden av ökade
donationer till stiftelsen.44

44

Ridbäck, Irma. Red. (2015) Korpilombolo. Från kyrkobygge till Nattfestival, s. 71.
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Foto: Borg Mesch. 1913.Kiruna Bildarkiv.
Foto: Borg Mesch. 1913. Kiruna Bildarkiv.

Nya arbetsstugan i Korpilombolo.

Korpilombolo gamla arbetsstuga.

3.2.3 Arbetsstuga 1
Meddelaren som i detta fall delger sina upplevelser om skolgång och arbetsstugevistelse, är en man (B) och född 1936. Han började sin skolgång i en by i
dåvarande, Tärendö kommun. Meddelaren kom att bo på Tärendö arbetsstuga
större delen av sin skoltid.
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R: Var började du skolan?
B: Det var hemma på vindan hos läraren i byn. Där fanns en sal och där i
hallen fick man äta sin medhavda smörgås och mjölk. Finska fick man inte
prata, nå vad blev det av det, när läraren pratade förstod man ingenting.
Just ingenting.
R: Ni hade en svenskspråkig lärare?
B: Nej, nog kunde hon, men på den tiden var det förbjudet, då skulle man
ha bort finskan från norr.
Nå, man lärde sig ju ingenting, efter första klass kunde man ingenting och
fick därför gå en klass till. Man räknades som dum när man ingenting lärde sig. Men hur ska man lära sig när man inte kan språket som talas?
R: Var alla barn i skolan finskspråkiga?
B: Ja, i huvudsak alla i skolan i hembyn. Det är klart att det fanns några svensktalande i byn som man kunde lyssna på och försöka prata lite
med, lära sig något, men hos väldigt många pratades inte annat än finska
och de pojkarna hamnade ju i en helt annan klass. Jag flyttades också till
hjälpklass i Tärendö, det fanns ju inte i hembyn. Man var så dum att man
inte lärde sig, så det blev hjälpklass. Och när man hamnade i Tärendö var
man tvungen att bo i arbetsstuga.
Som för så många andra barn, beslutades det i kommunens skolnämnd att
meddelaren skulle placeras i arbetsstuga. Dels av praktiska skäl när det gällde kommunikationerna från den ensliga gården, ca 2,5 km utanför hembyn,
men även för att inne på arbetsstugan i Tärendö fanns utbildad lärare. Det
var en svår stund för såväl barnen som föräldrarna, när barnen skulle lämna
hemmet för att resa till arbetsstugan. Meddelaren återkommer just till detta
ögonblick ofta i intervjun. Denna del i intervjun är mycket känslig och han
har mycket svårt att berätta, gråten tar ständigt över.
R: Kan du berätta om när du åkte hemifrån, och mamma stod kvar där, vad
du tänkte?
B: Nå, när bussen kom och man skulle hoppa på den, och lämna sin egen
mamma där på vägen, nog var det så tungt.
Paus, ledsen.
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B: Nog var de där dagarna där så långa, voi... nog längtade man hem.
Och när man tänker på den där barndomen; hur kändes det för mamman
att sätta iväg barnet?
Lång paus, vi gråter.
B: Så, nog måste man vara ganska hård som förälder, jag skulle aldrig släppa
mina egna barn.
R: Nej, nog måste det ha varit hemskt för dem.
B: Ja.
R: Vågade du säga någonting när du kom hem, på loven och så?
B: Nej, nej, det var ingen vits, det gick inte, vad hade det hjälpt?
Efteråt har min mamma varit väldigt arg på den där rektorn, att det var han
som svamlade och såg till att vi satte er där. Hon var väldigt arg, men pappa
sa aldrig någonting om det, han var mera tystlåten av sig.
Men mamma tyckte som att de hade förstört oss, fullständigt.
R: Var ni alla syskon där?
B: Ja, min äldsta bror var där, men inte de andra.
Vi flyttade senare från gårdsstället in till hembyn och hyrde ett hus där, så
att det skulle bli kortare väg till skolan. Men då hade ju jag redan börjat i
hjälpklassen och sådana möjligheter fanns inte i hembyn, och man räknades som så dum att man var tvungen att vara där resten av tiden, fast jag
skulle ha haft så nära till skolan i hembyn.
Men jag minns den där bussen, när vi åkte där, och jag tänkte att snart är
jag där.
Och sen kom rädslan. Och sen skulle man dra på sig arbetsstugans kläder, då var barndomen slut.
Då var du som en fånge.
Paus, ledsen.
B: Ja, jag måste säga, att den där bussresan... det kändes som att den gick
fort. Om den bara hade dröjt lite längre... Men så började kyrktornet i
Tärendö att synas, man såg den på ganska långt håll, och man tänkte att
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snart, snart. Och så var man där, på arbetsstugan. Och det var bara att hålla sig där till nästa lov. Och inte fanns det någon telefon att ringa med och
berätta hur man blev behandlad, nej då.
R: Och det kom aldrig någon dit?
						
B: Nej, visst inte, det var väldigt sällan det kom någon dit. Mina föräldrar
var aldrig dit.
R: Men om man tänkte på föräldrarna som var tvungna att skicka sina barn
dit, vad hade de haft för val?
B: För det första skulle man ha börjat med att lära barnen från finska till
svenska. Men det fanns absolut ingen metod eller plan för hur man skulle
lära ut svenska, man bara använde det för oss främmande språket och vi
fick lista ut allting själv. Det var som att lyssna på ett utländskt språk på radio.
R: Och det innan du ens vet om att det finns andra språk.
B: Just det. Och det var staten som reglerade att finskan skulle bort från
Tornedalen, det var för krigets skull, så att de inte skulle kunna spionera
och sådant.
R: Pratade ni barn sinsemellan finska, när inte husmor hörde?
B: Jo, då var det finska. Men man var ju hela tiden rädd att tanten skulle stå
på bron och höra, för då var det raka spåret i säng oavsett vad klockan var.
Det kom bestraffningar på en gång.
R: Var det det som var straffet, att man fick gå och lägga sig?
B: Ja. Och lite av varje, man kunde tvingas att göra någon syssla, så att...
nog var det förstås så...
Det känns som att om jag nu fick den där föreståndarinnan framför mig,
nog vore det roligt att säga någonting åt henne.
Paus.
B: Men det var en vikarierande präst här i Vittangi, från Finland. Han var
många gånger och hälsade på mig och han sa att ”Nog belönar Gud från an-
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dra änden / Kyllä Jumala toisesta päästä palkittee”.
Paus, ledsen.
B: Och det är möjligt, att han har gjort det.

Foto: Borg Mesch. 1913. Kiruna Bildarkiv.

Lång paus, ledsen.

Måltid i Tärendö arbetsstuga.

Det första mötet med Arbetsstugan blev ett mycket mörkt minne för just
denna meddelare, vilket satte djupa spår i den unge pojken. Förutom ett
möte med en läroanstalt var det även ett möte med vuxna människor, auktoritetspersoner som i egenskap av sina olika poster kom att forma den
unge pojkens förhållningssätt till lärandet för hela livet. Från första dagen
startade såväl de fysiska som de psykiska övergreppen.
R: Minns du den där dagen när du åkte till Tärendö?
B: Nå, jag förstår inte, men man minns inte riktigt. Du vet, människan är
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så pökörössä/omtumlad/borta när man ingenting kan, man var som ett
paket, ett kolli som bara transporterades hit och dit. Men det var i det
närmaste Auschwitz för oss. Vi fick inte prata finska, gjorde vi det minsta
lilla fel så straffades vi. Jag kan berätta lite därifrån.
Det kördes buss mellan hembyn och Pajala. Min mamma brukade baka
längder åt mig, sticka strumpor så att jag inte skulle frysa, och så skickade
hon det med bussen till mig.
Men vad hände när busschauffören kastade av paketet? Då tog arbetstugeföreståndarinnan paketet. Hon öppnade det och tog vetelängden, ”inte behöver pojken det här, det finns mat här”. Och så åt hon det
själv, och bjöd till prästen och rektorn.
När jag kom hem på lov frågade hon om jag hade fått vetelängden. Jag
sa att det bara fanns strumpor i paketet och då förstod jag att tanten
hade ätit upp det. 			
Då bad mamma chauffören på bussen att inte lämna av paketet om
pojken inte syntes till vid vägen, så han gav paketen direkt i min hand.
Paketen var omsnörda med yllesnöre, så som man gjorde förr i tiden, och
vi öppnade det i smyg bakom någon vedbod. Och det är klart, inte nämndes man ju äta allt på en gång, utan vi sparade. Men var skulle man gömma den? Vi gömde den i vedhögen. Och det är klart att man fick väldigt
många vänner när man hade en vetelängd. Men då kalasade ju råttorna
också på längden, men det tog vi bara bort och fortsatte äta. Och nästa
gång vi kom hade råttorna varit där igen, de åt ju sig igenom pappret.
Det är klart att sådant stannar kvar i minnet, sådant där bra...
Barnen i arbetsstugan fick utstå ett massivt språkbad, där varje vaken stund
innebar att tvingas kommunicera på ett helt främmande språk. I de flesta
fall var såväl föreståndare som lärare oftast flerspråkiga, men i försvenskningsprocessen var det svenska språkbadet ständigt närvarande hela den
vakna tiden för barnen.
R: Men även om det fanns arbetsstugepersonal som var finsktalande, så talades det inte ett ord finska, utan uteslutande svenska?
B: Enbart svenska, de var så hårt hållna till att enbart prata svenska. Men
vad hjälpte det att de pratade svenska hela tiden? Man förstod något ord
här och där, men fick aldrig något sammanhang. Så man satt i sin egen
lilla värld, tappade koncentrationen och lärde sig ingenting.
R: Det här straffandet och plågandet, var det varje dag?
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B: Nog fick man passa sig för att inte åka på något varje dag. Och på sätt och
vis var det ju varje dag; du fick ju inte ha dina egna kläder, utan arbetsstugans
kläder, och varje söndag var du tvungen att gå i kyrkan. Till vilken nytta, när
du inte förstod någonting av det som sas?
R: Det var också på svenska? Eller latin, eller vad det nu var?
B: Ja, och prästen där. Så nog har det varit... Det går inte att glömma, det är
just det som är... För några år sedan var jag och frun till arbetsstugans gård,
det är något förråd där, och vet du att håren reste sig på kroppen, jag kände
sådan ilska/hat/viha.
R: Det kändes olustigt?
B: Nog kändes det så olustigt... Jag brukar fortfarande köra den vägen, och
titta ditåt, och nog känns det fortfarande att huj... När man inte fick ha sin
barndom. Nog är det... (paus).
R: Ska vi ta lite kaffe?
Det blir täta avbrott i intervjun, det är svårt att tala om det hela och de mörka
minnena tvingar ofta fram en tår. Därför blir kaffepausen ett avbrott inte enbart
för kaffet, utan mer för att få kraft att orka berätta vidare.
I många fall var det så att barnen i arbetsstugan kunde se sitt eget hem när de
blickade ut genom köksfönstret i arbetsstugan. Meddelaren minns en jämnårig
kamrat som med sorg och längtan i hjärtat, kunde se sitt hem från arbetsstugan.
Ibland blev längtan svår och tanken på att rymma till hemmet låg nära till hands.
R: Hur ofta kom du hem under arbetsstugetiden?
B: Det var under skördelovet, och jullovet, inte oftare än så kom man bort
därifrån. Jag måste också berätta, om en pojke. Han bodde så nära arbetsstugan att han kunde se sitt hem därifrån, men ändå fick han inte gå hem.
Föreståndarinnan stod ofta där uppe på backen och vaktade så att inte
pojken skulle kila hem för att äta eller något annat efter skolan.
R: Han bodde på arbetsstugan i sin hemby?
B: Ja, i samma by. Men hemmet var så fattig, det var därför han hamnade i arbetsstugan. Ja, nog måste man säga... pojkens hem var på andra sidan vägen.
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R: Och han bodde i arbetsstugan?
B: Det gjorde han. Nog var det så hemskt...
Hela intervjun präglas av lika delar sorg och förtvivlan. Sorgen över att
tvingats in i ett system präglat av ständiga övergrepp i form av såväl fysiskt
som psykiskt våld. Förtvivlan att under hela vistelsen i arbetsstugan förvägras att uttrycka sig på sitt första språk. Återkommande i berättelsen är
även det uppenbara att det faktiskt hade kunnat vara annorlunda. Under
den avslutande delen i intervjun berörs även frågan om kunskapen om denna brutala försvenskningsprocess. Alla kände till det, men ingen vågade protestera mot systemet i rädslan av tidens ordning.
Vid samma tid kunde man i folkskolans läroböcker läsa om hotet mot den
svenska nationen, i form av rasens degenerering. I samma läroböcker kunde
barnen i arbetsstugan stava sig fram och läsa om att man tillhörde en lägre
stående ras, allt verifierat med bilder.
Av intervjun kan man även utläsa en sorg över att inte ha fått möjligheten
att tillgodogöra sig en grundskola som kunde bära vidare, till fortsatta studier eller liknande.
R: Tror du att arbetsstugetiden har kunnat sätta sådana spår i en del att
det har gått sämre för dem i livet?
B: Nå, jag har sagt att det var min räddning att mamma och pappa flyttade
till Luleå. Om jag hade stannat kvar i byn, så tror jag inte att jag hade levt
idag.
R: Du skulle inte ha klarat det?
B: Nej. Men när jag kom bort därifrån, och fick glömma, gömma att jag
hade varit en sådan dummer... Fast när man nu tittar, har jag verkligen varit en sådan dummer?
R: Men det sårade så djupt?								
B: Nog sårade det så mycket, så mycket, man tror inte...
Jag ska visa dig (tar fram betyg), inte är det mycket till betyg.
R: Utskrivningsbetyg från folkskola, 24 december 1936 i Tärendö.
B: Det är slutbetyg, visst står det 1951 där? Eller 1950.
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R: Ja, just det. Men du, mycket gott uppförande. Och mycket god ordning.
B: Ja, visst.
R: Kristendom, där var det godkänt. Modersmålet, icke fullt godkänt. Taloch läsövningar, skrivning och språklära... Alltså svenska språket?
B: Ja. Inte hade man då tagit sig till läroverket med de där.
R: Men alla konstnärliga ämnen, med beröm godkänt. Teckning, sång, gymnastik, slöjd... Det var dina ämnen.
B: Ja. Men det var ju just det; varför kunde man inte vägleda mig in på
byggnadslinjen eller liknande, någonting som jag klarade av? Alltså, inte
hade ju jag kunnat bli lärare eller något sådant, men någonting... men nej,
ut i timmerskogen, det är det enda du duger till.
Meddelaren berör även skammen över att ha tvingats att växa upp på arbetsstuga. Om att inte ha vågat berätta om detta ens till sina egna barn. Just
detta att inte ha vågat berätta återkommer i de flesta berättelserna, att ha
burit med sig traumat hela livet.
B: Men det är bra att jag har fått berätta det här för dig, jag hoppas att du
är nöjd.
R: Det är jag.
B: Nog skulle det finnas mycket att berätta, men man orkar inte ta fram
allt.
R: Men det är viktigt för det framtida att veta.
B: Jo. Men jag tror inte att det kan hända igen, inget barn ska behöva...
Idag känns det som att saker går till överdrift, men sånt är livet. Det känns
idag som att föräldrarna är värre än barnen.
Det är bara hoppas på ett fridfullt liv, att man slipper krig och sånt
framöver.
R: Och du som dessutom tänker leva till 102 år.
B: Ja. Jag strävar i alla fall mot det, men om det blir så är en annan sak.
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Foto: Borg Mesch. 1913. Kiruna Bildarkiv.

Lekar vid ladugården, Korpilombolo arbetsstuga.

3.2.4 Arbetsstuga
Berättelserna om erfarenheter från arbetsstugorna är många. Nästa intervju sker längre norrut i Kiruna kommun, byn Mertajärvi, där Regina Veräjä
intervjuar meddelarna man (C) f 1945 samt man (D) f 1934, vilka berättar om
deras upplevelser från försvenskningsprocessen och övergreppen i arbetsstugor och skolan.
Regina: Vi har 11 december och här i Mertajärvi träffar jag (A). Vi börjar
med att du får berätta lite om dig själv. Vilket år är du född?
C: Nå, jag är barn av krigstiden, jag är född 1945, därifrån har det börjat.
R: Så du började skolan 1952, här i byn?
C: Ja.
R: Hur många barn var det i skolan då?
C: Jag tror att vi var över 30 barn, det var i alla fall tre klasser. Man tog in
vartannat år.
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R: Hurdan var din skolgång?
C: Nå jo, nog var den... det var förstås disciplin, man var i skolan för att
lära sig. Man fick reglerna klargjorda för sig på en gång. Och finska fick
man inte prata, inte ett ord, det straffades man för.
R: Så, det var klart från första dag?
C: Jo. Så länge man var i skolan skulle man prata svenska.
R: Kunde du alls svenska när du började?
C: Jo, jag kunde. På så sätt måste jag säga att jag hade det lätt, andra kunde i princip ingen svenska, möjligen något enstaka ord. Men flickorna
kunde mer svenska än pojkarna.
R: Varför var det så, tror du?
C: Jag vet inte... flickorna har alltid varit lite före oss pojkar, förr och än
idag.
		
R: Jag bara funderar, om det var så att flickorna förväntades flytta och pojkarna förväntades stanna hemma och ta hand om gårdarna och därför behövde kunna finska. Jag har hört det förut också, att flickorna kunde svenska bättre än pojkarna.
C: Ja, jag vet inte vad som är orsaken...
D: Det var nog bara så att föräldrarna inte heller kunde desto mer svenska.
C: Ja, det blev kvarsittning om läraren hörde finska talas, så var det. Det
var svenska som gällde, ingenting annat accepterades.
R: Men om någon pratade svenska, hur gick det? Fanns det sådana där
hemska lärare här?
C: Nog blev de slagna med pekpinnen, och linjalen, i huvudet. Och så slog
man på örat med näven. Så nog var det en hård behandling. Jag minns en
vikarie, han kunde slå så att... nu efteråt när man tänker... Han slog av
pekpinnar. Och så skulle man lägga fingrarna på skolbänken och han slog
med pekpinnen på fingrarna.
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I första klass var det inte så hemskt, då hade vi en bra lärare, då var det
bara kvarsittning men han spöade inte någon, men efteråt kom den här
vikaren som var särskilt... han hade nära till hands för att slå.
R: Kom han söderifrån, eller var kom lärarna ifrån?
C: Nå, det var några, jag tror att en kom från Skåne, de var lite varstans
ifrån.
Men den där pekpinnen, den var nära till hands, och gick ofta av. Och
det tyckte jag var det värsta redskapet, när man slog med linjalen, med
den där smala sidan.
Jag minns en pojke, när han blev slagen i huvudet med linjalen. Han
svimmade, han liksom gled ner från stolen, ner på golvet, och jag tänkte
att han reser sig aldrig mer. Jag blev rädd och det blev nog alla andra också. Men han kvicknade till i alla fall. Sen när det blev rast och vi gick ut så
sa han att vi skulle gå bakom bastun. Där tog han av sig mössan och bad
mig titta om huvudet hade spruckit.
Han hade säkert hjärnskakning, han kräktes, men inte förstod man ju
då vad det handlade om.
Han var borta från skolan i flera dagar, men jag vet inte om han berättade hemma vad som hade hänt.
R: Hände det någon gång att någon förälder kom till skolan och frågade om
det här? Var det någon som vågade säga någonting hemma?
C: Det tror jag inte. Jag kan inte minnas att någon ha ifrågasatt varför barnen har behandlats så här.
Det enda jag vet är att min mamma, när jag berättade hemma om det
där med skallmätningen, frågade vår lärare vad det handlade om.45 Men
då sa man bara att det var en del av skolundervisningen och det accepterades.
Jag har frågat min vän, han som blev slagen med linjal i huvudet och
som med största sannolikhet hade hjärnskakning, när vi som vuxna har
varit ute och fiskat, om han kommer ihåg händelsen. ”Jodå, nog minns jag.
Jag var helt säker på att han skulle döda mig”, svarade han. Han tyckte sig
fortfarande känna den där linjalen mot huvudet.
R: Var hans skolgång sådan hela tiden?
C: Nej, han var ganska lugn då, han var rätt ung och det var inte av någon
särskild anledning han fick linjalen i huvudet. Vintervägen gick förbi
45

Intervjun handlar även om rasbiologin. Dessa delar av intervjun presenteras och kommenteras i
avsnitt 3.3.1 Intervjuer – rasbiologi.
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skolan och man körde där med häst, han hörde en bjällra där ute och vände
sig om för att titta och då small det till i huvudet. En av lärarna, han kunde
slå så hårt på örat att den som blev slagen föll i golvet.
R: Det måste ha funnits ett väldigt hat.
C: Jag vet inte om det är humör, men man kan inte skylla på det, det var ju
förstaklassare. Eller andraklassare, han vikarierade där, men då är man inte
heller så stor. Han var ju vuxen, jag tror i 30-års ålder, har jag funderat nu
efteråt. Silvälä kämmenhelä/med näven slog han på örat så att den han slog
ramlade i golvet,
D: Inte undra på om hörseln har blivit dålig.
Samtalet glider bland annat in på varför det är nödvändigt att berätta om
dessa arbetsstugor för kommande generationer, och varför skall man berätta
om alla övergrepp som skedde?
R: Varför är det viktigt för dig att ta det vidare?
C: Saken är sådan, att jag tror att det är viktigt att få fram hur de har behandlat människor här uppe. Längs hela Tornedalen, och i Gällivares byar,
jag vet ju, jag har jobbat där och har hört samma berättelser där också. Så
det är på ganska många ställen det har varit en hårdhänt behandling av
barnen.
Jag minns exempelvis en historia om en pojke som var sängvätare. När
han hade kissat ner sig på natten fick han stryk och bestraffning. Jag vet
inte om det var med mat, eller att han fick gå i säng direkt efter skolan, det
fanns många olika sorters straff.
Det var en som kom ihåg hur de skulle försöka rädda honom, de tyckte
synd om honom. Någon hade haft ripsnar-snöre i fickan och de hade bestämt att de på kvällen, innan läggdags, skulle snöra ihop toppen av pojkens
snopp så att han inte skulle kunna kissa ner sängen. Det fanns ju en zinkhink i sovsalen, så att man kunde gå och kissa när man behövde.
Nå, givetvis vaknade han på natten och hoppade upp, och då hade de
ju snört åt snoppen. I mörkret började han dra i knutarna, och i brådskan
gjorde det förstås ont, och så ryckte han och det blev dubbelknut. Han fick
inte upp den och grät förstås. De andra försökte hjälpa honom, där slet de
och fick till slut upp knuten. Men då hade det förstås skvätt överallt.
D: Den hade i alla fall varit som en ballong.
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C: Och det är klart att det måste ha gjort ont. När man hör om deras minnen, de som var där, så förstår man att det inte var något roligt ställe.
En man drog sig till minnes, han var stor och kraftig redan i skolåldern
och hade väldigt stora fötter redan som barn. Han brukar säga att han
som barn har fått lida och gråta så mycket för sina stora fötter. I arbetsstugan fick man ju inte ha sina egna skor, man skulle ha arbetsstugans
skor och även uniform. Men det fanns inte så stora skor som han behövde, så man tvingade på honom för små skor. Han var tvungen att gå med
dem. Och vilken värk det var, han sa att han många gånger grät av smärtan. Men det hjälpte inte, han skulle använda dem. Han hade också dåliga
minnen därifrån.
D: Samme man var ju senare med i hemvärnet och gick högvakten i Stockholm, då var man tvungen att extrabeställa skor åt honom, hans rätta storlek fanns inte hos försvaret. Så nog kan man tänka hur det var när man
tvingade i hans fötter i arbetsstugans skor.
C: Det var en kraftig man.
R: Man får en hemsk värk i fötterna av att gå med för små skor.
C: Ja, herre gud. Han brukade säga att om folk kunde förstå hur mycket
han som barn har gråtit för sina fötters skor. Han skulle ha haft mycket
att berätta, men han är inte med oss längre.
Men det finns folk som är kvar i livet, men de vill inte minnas. Det finns
de som påstår att de som behandlades illa i arbetsstugorna är märkta för
livet och att vissa av dem har misslyckats i livet. Kanske är det så, att när
människan får en dålig start så förlorar hon självtilliten/omaluotto.
Intervjun övergår till att fördjupas mer i meddelaren (D) född 1934. Han har
en något annorlunda bakgrund och uppväxt än sin vän meddelaren (C), men
har likartade upplevelser från barndomens försvenskningsprocess i arbetsstugor och andra tillfällen. Meddelaren (D) placerades i arbetsstugan i Karesuando, och han berättar inledande om sin familj och härkomst, därefter
kommer han in på vistelsen i arbetsstugan.
D: Jag har också varit i arbetsstugan.
Regina: Jo, fortsätter härifrån med D, men om C vill flika in med någonting
så gör det. Vilket år är du född?
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D: Och sen kom skolåldern, jag var åtta år när jag började, här tillämpades ju B-formen med intag vartannat år. Jag började 1942, fast jag skulle
egentligen har börjat 1941. De kunde ha skickat mig till Karesuando 1941,
men jag var hemma det där året, innan skolan började.
R: Så de tog in vartannat år till den här byskolan?
D: Ja. Men i Karesuando tog man in varje år.
R: Men du väntade här ett år?
D: Ja, eller jag visste ju inte att jag skulle till koncentrationslägret, (skratt),
men det bestämdes i alla fall att jag skulle till arbetsstugan. Det är klart,
det var... jag kan utan tvekan säga att det inte handlade om fattigdom,
utan platsbrist, gissar jag.
Och så brukar jag säga att jag nog var lite mer rörlig av mig än de andra, om någon har ADHD så hade jag hela alfabetet på den tiden. Jag har
tänkt att det kan ha varit en av anledningarna (skratt).
Därefter kommer han in på sin egen tid i arbetsstugan i Karesuando.
R: Var fanns arbetsstugan?
D: I Karesuando.
					
R: 17 kilometer härifrån?
D: Ja. Men man fick bara åka hem en gång i månaden, vid det så kallade
skurlovet. Och då fick man ta ledigt från skolan en dag, bussarna gick
bara varannan dag. Bussen gick inte till Karesuando på måndagar, utan
man kunde åka först på tisdagen. Och hade man gjort någonting opassande i skolan så fick man inte åka, då kunde det dröja två månader innan
man fick åka, ibland mer. Fast det inte var någon längre resa.
R: Men när du åkte dit, vart trodde du att du for?
D: Nå, det minns jag inte. Men man tänkte väl att det här kanske till och
med blir roligt. Jag minns då inte att jag satte emot, men det gjorde man
inte heller på den tiden. Det som var bestämt hemma gällde och det hade
man ingenting att säga till om. Och det var ju samma för mig när jag kom
dit, jag kunde ju ingen svenska.
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R: Ni pratade bara finska hemma?
D: Ja, enbart finska. Och det var till att börja lära sig svenska direkt, man
snappade upp ett ord här och ett ord där och till slut lärde man väl sig
någorlunda.
Husmor på arbetsstugan var från utkanten av Vuollerim. Hon hade lärt
sig någorlunda finska, och hon talade lite i början, men det var ju som inte
passande så att...
R: Så du har åkt dit 1941?
D: 1942. Och 1949 gick jag ut skolan.
R: Hade du mamma och pappa med dig när du åkte?
D: Nejdå, ingen av dem. Jag tror att en av mina systrar gjorde mig sällskap
dit, men det var som inget märkvärdigt med det hela. Jag minns mycket
väl när vi satt där vid bordet, och jag förstår inte, och man kände ingen
som helst hemlängtan. Man visst väl inte hur det skulle kännas. Och så
småningom kom man in i det hela.
Men jag minns hur man särbehandlade människor där, beroende på
varifrån man kom. Jag som kom härifrån; om jag hade varit hemma, så
var det säkert att jag luskammades när jag kom tillbaka, på den tiden var
det som en social fråga det där med löss. Och ändå fanns det i nästan alla
hem.
Det var också en egen procedur när jag kom, då satte husmor mig att
sitta i den stora hallen, inför alla. Hon hämtade en aluminiumbunke och
luskam och så började hon att kamma, inför alla andra, och de räknade
om det råkade ramla ner nån lus. Det var som en social rangordning, en
skala (skratt). Det var en sorts särbehandling, den gjordes inte mot alla,
men mot vissa, från utbyarna.
R: Kände du dig särbehandlad?
D: Jo, nog var det så, hela tiden, mer eller mindre. Ett exempel var när jag
åt, jag var specialist på att fläcka ner kläderna med mat, arbetsstugans
kläder. Jag var den enda som var tvungen att äta med förkläde, en sådan
där gammaldags brun som gick ända upp till halsen.
Jag bråkade länge innan de fick på mig den första gången, men en av de
äldre pojkarna kom dit och hjälpte, han sa att de också hade haft förkläde,
att jag inte var den ende.
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Men det var bara lögn, han försökte bara hjälpa dem. Men det var särbehandling, precis som vid luskamningen. Nog hade man ju kunnat göra
det lite vid sidan av om det var nödvändigt, men inte inför alla andra.
Liksom barnen i Kiruna Barnhem så framträder det även i denna berättelse
tydligt om den stigmatisering som även barnen i Karesuando arbetsstuga
utsattes för, i form av luskamning och utmärkande kläder. I samtalet kommer meddelaren efter en stund in på hur det såg ut i arbetsstugan och hur
många barn som fanns där vid samma tillfälle. Berättelsen handlar även om
vad barnen fick arbeta med och hur arbetsdagen var upplagd. Återkommande i berättelsen är även här alla de olika former av bestraffningar som ständigt utdelades till barnen.
R: Hur många barn fanns det i arbetsstugan?
D: Uppskattningsvis 60-70.
R: Så pass många?
D: Javisst, det fanns ju fyra sovsalar, uppdelat mellan de små och stora
flickorna och de små och stora pojkarna. Bottenvåningen var för pojkarna
och övervåningen för flickorna.
Och hade man gjort någonting så var det hårda bestraffningar, man
kunde få gå och lägga sig direkt efter skolan, utan mat eller annat. Och
det var ändå det mildaste, vanligtvis var det risbastu. Hårda tider.
Vi gick till skolan på morgonen och tillbaka till lunch, vi åt lunch där
och sedan igen på kvällen. Vi bar ved, det var vedeldning och ett stort
jobb med veden. Och när jag började där fanns inte vatten inne, men det
kom året därpå. Det var pojkarnas sysslor, medan flickorna fick hjälpa till i
köket.
R: Hade ni några sysslor på morgonen innan skolan?
D: Nej, ingenting särskilt. Tvätta sig och borsta tänderna med saltvatten.
R: Hur långt hade ni till skolan?
D: Det var inte långt, kanske 500 meter efter vintervägen.
Men det här pratet om pennalism, nog var det ganska mycket av det
också. Man kunde inte säga om någon äldre pojke hade gjort något, det
hade man ju haft emot sig.
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Jag minns den där X, när han kastade en sten i huvudet på mig och det
blev hål och en stor bula. När husmor upptäckte detta skulle hon ha reda
på vem den skyldige var, men inte kunde jag ju säga hur det hade gått till,
jag sa att jag hade ramlat. Annars hade jag bara fått ännu mer stryk. Och
jag var ju den enda från den här byn, så jag fick försvara mig själv bäst jag
kunde.
Nog har man tänkt hur man klarade sig. Visst fanns det ju ett hem, men
där var man bara en gång i månaden. Och så gick vi ju i arbetsstugans kläder, uniform, så på byn visste ju alla att där kommer arbetststugeungarna.
Och så var det ju jämt och ständigt krig med byns pojkar som inte var i
arbetsstugan.
R: Fick ni höra om det, blev ni mobbade för att ni var arbetsstugebarn?
D: Mer eller mindre. Jag minns, det är i och för sig en bagatell men ändå,
hur de kunde visa... Det var två handlarpojkar som åkte rattkälke på byn,
det var ju en större investering på den tiden. Och sen tog de bara sönder
den (skratt). För att visa, att här kan man minsann mosa sönder saker.
Så var det. Det var få bybarn som man var riktigt bra kompis med, man
var med dem som var i arbetsstugan. Fast jag har då ändå inte fått några
större fel i huvudet efter det (skratt). Fast jag tänker fortfarande ofta på
det, fast det är så många år sedan. Inne i huvudet går man igenom det
man råkar komma ihåg.
Det var de där straffen, och det behövdes inte mer än att man blötte
ner strumporna i ett par dåliga skor. Om husmor upptäckte det, då ven de
blöta strumporna kring öronen.
Jag blötte en gång ner mina strumpor och jag vågade inte säga det.
Det fanns ett lågt tak och det var en vacker vårdag, så jag gick ut på taket, tog av mig strumporna och gnuggade dem mot taket för att göra hål
i dem. Då fick jag nya strumpor, hon upptäckte inte ens att de var blöta
(skratt).
Idag tänker man att det var ganska onödiga straff, vem som helst kan
väl råka blöta ner strumporna, särskilt med dåliga skor. Arbetsstugans
stövlar var av någon sorts gummerad väv, på den tiden var det ju gummibrist, och sulan av trä. Klart att strumporna blev blöta om man trampade i en pöl.
Generellt framkommer det i de allra flesta intervjuer hur starkt försvenskningsprocessen var närvarande, när det gällde att motverka att barnen talade sitt första språk. Detta förbud effektuerades från första dagen barnen
anlände till arbetsstugan.

”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet

59

R: De här lärarna, eller föreståndarna på arbetsstugorna, de pratade enbart
svenska?
D: Enbart svenska.
R: Det fanns inte någon som pratade det minsta finska?
D: Nej, nej, nej. En var från Kalix, en annan från Överkalix, en tredje från
Mo utanför Vuollerim. Andra fanns det inte. Jo, en i köket var finsktalande, men fick så klart inte prata finska med oss.
R: Pratade ni barn sinsemellan?
						
D: Jodå, när vi kom utanför byggnaden och ingen såg eller hörde.
R: Var alla som arbetade i arbetsstugan kvinnor?
D: Ja, alla. Bara om något särskilt straff behövde utdelas tillkallades prästen, eller någon annan gubbe som kom för att ge oss stryk.
Jag har inte fått stryk av prästen och jag tänker inte nämna några
namn, men det fanns de som anlitades för att komma och spöa pojkarna.
R: Hårdare straff då?
B: Ja, bättre straff, motsvarande tio år i fängelset idag (skratt).
Men samtidigt, när man idag ser det från den andra sidan, så förstår
man ju att de där husmödrarna ansvarade över hela ekonomin. Inte var
det någon utomstående som skötte det, antar jag.
Och maten, det var ju samma mat. Innan vi gick till skolan på morgonen så var det frukost, nej, det var choklad och knäckebröd. Och sökte
man smör på det brödet, så fick man ta till förstoringsglaset. Det var så
ordentligt skrapat, i bästa fall hade det hamnat lite i groparna.
Och till lunch var det kokt saltströmming, bra fisk ändå... Till det potatis och det var förstås ingen som hade skalat dem, det gjorde vi själv och
de skulle läggas snyggt på ena sidan av tallriken, och sen skulle strömmingen rensas innan man kunde börja äta. Allting på kommando. Och potatisen skulle ligga i en fin hög, innan det var godkänt. Sånt där onödigt.
R: Det låter just onödigt. Och man undrar vad som var meningen.
D: Man skulle lära oss folkvett, något annat kunde det väl inte vara. Eller
någon hade kommit på att det skulle vara så, och då skulle det vara så.
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Meddelaren (D) fortsatte skolgången i Karesuando efter sin tid i arbetsstugan. I samtalet som följer berättar bägge meddelarna om barnen från övriga
byar som tvingades till arbetsstugan. Det framkommer även tydligt hur auktoriteterna i samhället, var de som brann för försvenskningsprocessen och
inte väjde för alla typer av övergrepp mot barnen. Man nämner även arbetsstugan i Muodoslompolo, som var beryktad som en värre plats att vara på än
i Karesuando.
R: Sedan, när du lämnade arbetsstugan, då fortsatte du i skolan här?
D: Ja, jag gick här alla de år som var kvar.
R: När man hade varit hemma från arbetsstugan, en gång i månaden, hur
var det att åka tillbaka dit?								
D: Nå, det var förstås inte så roligt. Men jag vet inte, jag har funderat på
det många gånger; det som sas hemma var som en lag som skulle följas.
Jag kan ändå inte minnas att man tyckte det var särskilt konstigt, man
tänkte väl inte så mycket på det då, utan det var den där gången varje
månad.
Jag minns att jag en gång hade gjort något litet djävulskap i skolan, och
den där läraren, en Karesuandobo, drog in min permission. Jag hade varit
tvungen att stanna där i Karesuando den där helgen när alla andra åkte
hem, men jag brydde mig inte ens om att komma ihåg att jag inte fick åka
hem.
Jag åkte hem som vanligt och det är klart att det blev ett ganska tufft
förhör när man kom till skolan på onsdagen. Det fanns någon sorts tillsyningsman i skolan, från Karesuando, fast jag vet inte om han hade papper på det, men han tittade i alla fall i klassboken och såg mitt namn där.
Frånvaro utan giltig... vad heter det där... Gubben tittade på mig, men han
sa ingenting och det var nästan det värsta straffet, att han bara satt mittemot mig och tittade. Då önskade man att det fanns ett hål att försvinna
genom. Så jag gissar att jag inte har varit så snäll alla gånger, och det hör
väl till den åldern.
Och hemma kunde man väl mobba bröderna lika mycket, de var ju så
många. Sådant var det.
R: Har du efteråt, i vuxen ålder, pratat om den här tiden med andra?
D: Nog har jag pratat många gånger, exempelvis med en X, från Paittasjärvi. Vi diskuterade en gång och vi var i alla fall rörande överens om att ar-
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betsstugans ärtsoppa var bra, förutom att grisarna var dåligt rakade. Det
var ju ingen fläsk i soppan, bara svål och den var dåligt rakad (skratt). Ett
och annat sådant har man kommit ihåg. Fast just X tillhörde de snällare
pojkarna, men den saken kom han ihåg.
Men det var ju inga andra från den här byn som var där, så under skoltiden blev det inte pratat om hur det var.
R: Så det kom barn till arbetsstugan från byarna runtomkring Karesuando?
D: Ja, från de byar där det inte fanns skolor. Men här fanns det skola och
i Idivuoma, fem kilometer bort. Men sedan stängdes den och då fick de
barnen också åka till arbetsstugan, men de har visst varit mycket värre än
vad jag någonsin har varit. Dem ville man inte ha tillbaka dit.
Kuttainen hade skola, här fanns det skola, i Idivuoma fanns det, men sedan var det hela den norra delen, längs gränsen; Siikavuopio, Naimakka,
Keinovuopio, Suijavaara, de där byarna där. Det kom många barn från Suija på den tiden.
R: Men åkte en del av dem till Muodoslompolo?
D: Nej, inte på den tiden.
R: Men det har funnits en arbetsstuga där?
D: Jodå, där (pekar mot byn) finns en som har varit där, men han ställer då
inte upp och berättar. Där har det visst varit ännu värre än i Karesuando.
R: Det har jag också hört talas om...
D: Det är den här X, hon vill inte prata om det. Hon sa att om hon börjar
att minnas och berätta om det, så mår hon så dåligt långt efteråt. Och det
har visst funnits någon sorts ordningsman där som har misshandlat dem.
Nej, det är klart att.... inte har ju arbetsstugan varit bra för någon. Men
det var som ett måste för dem som inte hade skola i hembyn. Men bra var
det inte, när ett större gäng pojkar rymde därifrån två-tre gånger per termin. Nog hann man ikapp dem, men vissa hann ända till Mauno, det var
ganska många därifrån. Jag var också med ett par-tre gånger (skratt),
Musti finns där de andra hundarna är (är osäker på ordspråket, RV anm).
				
C: De från Siikavuopio rymde ju också hem.
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D: Ja, de också, fast de hörde till det snällare gänget.
C: Jo, men nog drog de sig till minnes hur de rymde på skidor, från Karesuando till Siikavuopio, det är fem mil.
D: Suija-pojkarna rymde många gånger hem, men de kom aldrig fram. Då
för tiden fanns det inte ens en väg dit, man var tvungen att gå. Vägen till
Suija har byggts först på 50-talet.
R: De hämtades tillbaka?
D: Javisst, de fick vända efter vägen. Och så raka spåret i säng, och det
fick inte höras ett ljud därifrån. I säng utan mat eller annat, och upp nästa
dag. Och var det ett längre straff så kunde man få gå direkt i säng efter
skolan ett par-tre dagar på rad.
C: De här pojkarna mindes att när de kom tillbaka till arbetsstugan så
hade prästen beställts dit för att spöa dem.
D: Ja, det var den äldre generationen, som var äldre än mig.
C: Det var prästen som kom, han klarade bättre av att ge dem stryk.
D: Prästen var det och den där mannen i grannen, som jag berättade om
tidigare, han tillhörde också straffutdelarna.
R: Vad var det för en man?
D: En vanlig bybo. Men han kunde visst svenska och hade då lite bättre
status.
R: Men hur kan det ha varit för honom, att tukta bybornas...
D: … andras ungar, och han hade säkert inte ens sett allihopa förut. Men
det har funnits sadister överallt. Nog måste man vara en lite speciell
människa, har man tänkt efteråt. Prästen var nog där ett flertal gånger,
fast inte under min tid.
Och varje söndag skulle man sitta i kyrkan. Det hjälpte inte, det var
bara att gå dit, till varje högmässa.
Och det var inte särskilt roligt för pojkarna. Men man var tvungen.
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R: Annars hade det blivit hårda straff, om man inte hade gått i kyrkan?
D: Då hade man väl fått gå hungrig i säng i ett år.
R: Det här har förstås gett djupa sår åt många.
D: Det har det, alldeles säkert. Nog har jag också många gånger tänkt på
det, mest på; varför? Varför just jag när det ändå fanns en skola i byn? Mat
hade vi, det var inte det, men det var förstås trångt, små utrymmen och
stor familj.
Intervjuaren ställer samma fråga till meddelarna (C) och (D), som hon ställt
i tidigare intervjuer. Frågan om det är viktigt, eller nödvändigt att få en offentlig ursäkt från staten för den massiva försvenskningsprocessen de blivit
utsatta för. Med såväl fysiska som psykiska övergrepp dagligen under boendetiden på arbetsstugan?
R: Har du funderat på en ursäkt från statens sida?
D: Nå, det skulle ju inte försämra någonting om exempelvis Löfven kom
hit och bad om ursäkt.
R: Det skulle inte göra någonting?
D: Nej (skratt). Fast det är inte så noga att komma heller. Om inte annat så
är det ju något sorts minne.
R: Tycker du att det är bra att det pratas om händelserna?
D: Ja, det tycker jag. Och jag har lätt för att prata om det, jag har inte tagit
det så hårt. Man har själv varit på gangstersidan. Riktigt lätt för att prata
om det, även om tankarna ofta kommer, om hur det var då.
R: Det har i alla fall stannat kvar, djupt?
D: Ja, utan tvekan. Just frågan; varför jag. Vi var tre pojkar hemma i i stort
sett samma ålder, X var född 1932, X 1933 och jag 1934. X var lite klen,
honom skulle man under inga omständigheter ha skickat dit. Och X var
en bra arbetskarl, han var lite äldre. Och jag var yngst av oss tre.
R: Så lotten föll på dig.
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C: Det var en kvinna som ringde till Radio Norrbotten. Jag tror att hon var
präst, hon menade att man borde glömma och lämna det här.
Det tycker jag är fel, jag tycker inte att man ska skyla över det här, utan
ta fram det precis så som det har varit. Vad folk här har fått gå igenom.
Många har säkert dåliga erfarenheter, och det påstås ju rent allmänt att
en del har misslyckats i livet på grund av hur de har behandlats som barn.
Det är de hårdare som har klarat sig, som D.
D: Man har varit tvungen, ensam mot de andra.
C: Nå jo, men en svagare människa hade inte klarat det. En del har förlorat självförtroenden genom den hårda starten i livet.
Spöar man en valp så blir det aldrig någon bra hund av den.
Människan är inte märkvärdigare än djuren, den unga människan gör
också misstag i början och det måste man ha tålamod med.
Men börjar man slå så litar den inte på någon till slut. Och den slagna
börjar ofta att slå själv också.
Men nu tar vi mer kaffe, innan munnen torkar. Och du har fått höra så
mycket att öronen torkar.
R: Nej, men, tack så mycket. Viktiga saker, jag tycker det är så bra att ni delar med er av de här historierna. Har ni någonting mer att säga, eller vågar
jag slå av den här nu? Men börjar ni berätta någonting viktig igen, då slår
jag på den.
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Foto: Borg Mesch. 1913. Kiruna Bildarkiv.

Julia Svedelius på besök i arbetsstugan i Vittangi.
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3.3 Intervjuer - rasbiologi
Det svenska folket är af oblandat germanskt ursprung och svenskens utseende vittnar ock härom. Han är i regel lång och välväxt, har ljust hår, bred och
hög panna samt blå eller grå ögon. Huvudskålens bildning är dolikocefal (=
långskallig).46
Liksom urfolket samerna och övriga nationella minoriteter, utsattes även
tornedalingar för rasbiologiska undersökningar. Omfattningen av detta och
hur det gick till i det lokala perspektivet, redogörs mer ingående i förstudiens moment 4: Rasbiologin – fallstudie.
Men även i intervjumaterialet som föreligger i förstudien framkommer uppgifter om tillämpning av rashygieniskt arbete, i form av kraniemätning och
bedömning av ögon- respektive hårfärg. Uppgifterna är mycket anmärkningsvärda, med tanke på att Institutet för Rasbiologi officiellt var nedlagt
vid tiden för händelserna i meddelarnas utsagor. Emellertid är det klarlagt
att det vid Uppsala universitet gavs poänggivande kurser inom fysisk antropologi i samband med lärarutbildningar. Uppgiftslämnare berättar att
man som extra kurser fortfarande på 1950-talet kunde läsa dessa kurser
som extra kurser utanför lärarutbildningen.47 Uppgifterna i intervjuerna kan
möjligen tolkas, som att enskilda individer fortfarande av eget intresse til�lämpade kränkande bedömningar av barn i folkskolan. Men detta gör inte
övergreppen mindre kränkande av den enskilda individen och folkgruppen
som helhet.
3.3.1 Rasbiologi
Meddelarna man (C) f 1945 samt man (D) f 1934, finns även med i avsnitt
försvenskningsprocessen, inackordering arbetsstuga. Intervjun gjordes i
Mertajärvi 2017-11-11. Av Regina Veräjä. Meddelaren (C) började sin skolgång
i första klass 1952 och har upplevelser av rasbiologiska undersökningar från
sin skolgång i början av 1950-talet.
R: Det här med skallmätningen, minns du vilket år det var?
C: Det var när vi gick i första klass, 1952. Jag tror att det var strax innan ju,
vintervägen som de färdades efter hade i alla fall frusit.
R: Var det under en dag, eller kom de flera gånger?
C: Nå, den gången var det i alla fall bara en dag. Och mätningen tog inte
46
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Oredsson, Sverker (2001), s. 59. Svensk rädsla: offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets
första hälft.
Intervju med man f 1939, Luleå. 2017.
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så lång tid, det var bara vi pojkar i första klass som mättes.
R: Vilka var det som kom?								
		
C: Nå, det sa de inte. Det var en man och två kvinnor. Jag har efteråt funderat varför inte de andra var i skolan, men det var så på den tiden att
tandläkare fanns i Karesuando, eller någon läkarundersökning, och de andra klasserna var förstås... det var ju en hel dags resa, med buss på morgonen och tillbaka på kvällen. Det var bara vi pojkar i första klass som var
här då.
R: Visste er lärare att de var på väg, eller var det en överraskning för honom också?
C: Nej, nog visste han, han sa ju att vi pojkar i första klass skulle vara. Inte
flickorna. Så vi kom ju förstås, det var bara en pojke ur vår grupp som var
borta.
R: Hur många var ni?
C: Vi var fem, så vi var fyra som blev mätta.
R: Var var ni?
C: Här, i gamla skolan, i skolsalen, där gjordes det. Och vi tyckte det var
märkligt. Först kom de två kvinnor gående, efter dem en man och han
hade en stor väska. Och vi undrade vad det var för nåt. Och i handen hade
han en, vi såg den när vi kom in, som en sån där man fäller ut med tre
ben, och vi undrade vad han hade i den stora väskan, de andra hade ju
bara små väskor.
När vi kom in såg vi vad det var, det var som en stor svart låda på de tre
benen. Det var den tidens kamera.
R: Hur gjorde de mätningen?
C: Nå, det var först en pojke som togs in där, vi andra väntade där ute, och
vi hade fått tydliga instruktioner av vår lärare att högt och tydligt svara på
tilltal, inte viska.
Den första pojken är härifrån närheten, och vi andra tänkte att få se nu
vad som ska hända.
En av pojkarna i vårt gäng var riktigt kvick, han sa att skulle gå och kika
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i fönstret, titta vad de gör där. Han kom tillbaka med stora ögon och sa att
”de dödar honom, de skruvar in ett järn i huvudet”.
Vi blev förstås rädda och tänkte att vad är nu detta.
Nå, inte förstod ju vi, och så kom läraren ut på bron och sa till mig att
jag skulle in nu.
Jag var förstås rädd, men var tvungen att lyssna på läraren och när vi
kom in i hallen sa han att ”vi måste ta av på överkroppen” och så hjälpte
han mig att ta av mig, alla yllekläder, det var ju kallt ute så vi hade mycket
kläder. Det var bara överkroppen som var bar.
Vi väntade i hallen och så kom den där pojken, det första jag tittade efter var om han blödde i huvudet, men han såg frisk ut. Och sen tog man
in mig.
Den ena kvinnan satt vid lärarens kateder, hon hade papper där. Det
var en yngre kvinna, jag minns fortfarande att hon hade riktigt blont hår,
och hon gick ner på knä framför mig, hon tittade på mig och sa ”Den här
pojken har ljust hår och blå ögon”. Den andra antecknade det.
Först frågade de efter namnet, förstås. Så var det... och sen så... Sen var
det, var det sen att de mätte, jag minns att det fanns ett måttband där,
man backades mot dörrkarmen och så satte de en bok på huvudet på en,
det var mätning.
Och sen fick man sitta på en stol, och där kom den där över huvudet,
först mätte man så här längs med, det var som ett stort skjutmått, eller
sånt som man förr i tiden använde när man taxerade timmer
D: Gröncirkel kallas den på svenska.
C: Och sen skruvade han, han satte där framför örat, och justerade med
en skruv så att den satt fast ordentligt. Sen lyfte han bort den, jag minns
att det på den här sidan blev en sån där, jag är visst lite plattskallig av mig,
så det blev som ett skrapsår, det sved när han drog upp det där mätinstrumentet. Sen la han den på bordet och så skrev de upp alla mått.
					
R: Frågade de någonting annat av dig?
C: Nej, nej då. De pratade sinsemellan och jag hörde inte vad de... Och
halvt uppskrämd, inte lyssnade man vad de sa.
Och i ena hörnet av rummet stod en jättestor svart låda, på baksidan
av den en blå duk, och i golvet hade dragit ett streck med krita var man
skulle stå. Den som hade tagit emot mig ledde mig dit och satte näbbarna
i mina skinnskor (nutukat) precis mot kritstrecket.
Och så instruerades man att titta in i den där runda svarta, det var
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objektivet. Man skulle titta rakt in i den. Jag tänkte för mig själv att ”få se
sprutar den ut någonting i ögonen”.
Han/hon/se gick dit bakom och satte någon sorts glas dit, kastade
duken över sig och kläpsäytti/knäppte. Och så sa hon/han att vi tar ännu
en, och bytte glas i den där långa svarta lådan.
Det var som långa rektangelformade glas. Två bilder togs. Sen fick man
gå och läraren hjälpte till med påklädningen i hallen. Och sen fick vi gå
hem, när det var klart. Så var det, med den saken.
R: Men när fick du veta vad det var, gick det lång tid?
C: Nå, man fick ju inte veta någonting, inte förrän det började talas om
saken och man såg på teve att samer hade mätts och de barnen. Och då
tänkte jag att vi har ju varit med om precis saker. Och i Parkalombolo
samma sak. Det har man filmat, intervjuat om.
D: Det var särskilda byar där man mätte alla.
C: Jag träffade en arbetskompis från den tiden när jag jobbade som reperatör på LKAB, han hade sett bilder och intervjuer av mig i tidningen, och
han sa att han har funderat; det gjordes ju samma sak på dem, på förstaklassare, men han var visst äldre.
Han sa att han såg det, och att han efteråt har funderat vad man gjorde
med dem, det var precis samma sak.
Dörren var öppen och han såg det, men han förstod inte vad det var.
Och jag sa att det är inte så konstigt, det har inte vi heller gjort ännu, vi
som var med. Men han sa att han inte var... det var säkert förstaklassarna
där också.
R: I vilken by var det?
C: Han är från Kainulasjärvi, men jag minns inte hans namn.
R: Så det hände i andra byar också?
C: Jo, jag skulle ha frågat hans namn, men det kom andra bekanta dit också, från Parkalombolo och de där byarna. Vi stod där i hallen (på Interiör)
och sedan var han tvungen att uträtta andra ärenden.48
R: Men det var ändå ganska sent, 1952?
Interiör, avser Coop butiken vid handelsområdet i Kiruna centralort. En viktig mötesplats för
människor i Kiruna och inresande från kringliggande byar. Namnet Interiör, används fortfarande av
äldre Malmfältsbor för butiken, trots att namnet avskaffades för mer än 25 år sedan.

48
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D: Det sägs att de har gjort stickprov, i några byar. Om de andra stämmer.
C: Men jag hörde nu när jag var på ett födelsedagskalas, det var min frus
kusin från Oslo som hade läst om det här och vi pratade om det vid bordet.
Bredvid mig sitter en man, och säger att samma sak har gjorts mot dem i
skolan. Och han är yngre än mig. Men de var tvungna att klä av sig nakna,
det räckte inte med bar överkropp.
R: Jag har varit och tittat i arkivet, i Uppsala. Inte på alla bilder så klart, men
åtminstone i ett tiotal fotoalbum och i många av dem är folk helt nakna.
C: Ja, ja.
D: Min svärmor är helt naken på en bild i Uppsala, hon var ung då.
Hon var samiska och hon och hennes tre bröder har mätts då, och de skulle
vara helt nakna. Det är klart, unga människor och stå helt nakna framför
kameran... Och det där fotot är där, min dotter har varit och tittat på det.
Naturhistoriska museet.
R: Vet du om du finns på bild i arkivet?
C: Det vet jag inte...
R: Har du tänkt titta efter?
C: Nå, nej. Det är nog ändå inte någon särskilt vacker bild, så nog får de ha
den där.
D: Du kanske såg för svensk ut...
C: Ja, det vet jag väl inte heller, men att...
R: Har du efteråt funderat vad det hela handlade om?
C: Nog har man nu som vuxen funderat lite. Men som barn, inte förstod
man, man tänkte att det hör till skolgången, att det var någon sorts undersökning.
Men nu när det har börjat pratas mer om det, så undrar man vem som finansierade det hela, av vilken anledning det gjordes och vilka resultat man
var ute efter.
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R: Det var politik.
C: Nå, det vet jag inte. Men det minns jag, att när mamma fick höra talas
om det hela så sa hon att ”Det här är fan ingenting annat än Hitlers verk”.
Hon hade ju jobbat där på I19 och hade kanske hört om det hela redan
där, hon var kanske mer insatt.
Ja... Vad de sen har hittat vet jag inte, men... Men jag tror att det här
har hänt på många andra ställen också, men alla vill inte komma ihåg. Och
en del kommer inte ihåg, jag vet flera i min ålder som inte kommer ihåg
andra saker vi gjorde i vår ungdom. Så är det, jag gissar att en del har
sviktande hälsa, måste äta mediciner och så, och då blir det som det blir.
Intervjun tar en annan vändning eftersom ämnet tycks vara svårt att berätta
om, trots att meddelarna utåt sett tycks ha en viss distans till det som hände. Men redan efter en kort stund återvänder samtalet till dessa rasbiologiska mätningar.
R: Jag tänkte på den här mätningen, har den påverkat dig, gjort någonting
med dig, nu när du tänker i efterhand?
C: Nej, för min del får de då komma och mäta igen, bara de inte skrapar upp huvudet på mig. Men nu är jag så pass mogen att jag vågar sätta
emot. Men jag vet inte... Jag kan då inte själv säga att jag har fått några
bestående men efter det, några komplex eller så. Man tänkte att det här
hör till skolgången.
Och vi som är i den åldern att vi har gjort militärtjänstgöring; där var
man naken, det var bara ”ett steg framåt” och så slog man nålen i ryggen
när man vaccinerade, en efter en. Det var inte svårare än så. En och annan tuppade av, men då tog sjukvårdarna dem åt sidan och virvotethiin
(väckte upp).
På den tiden fick man ofta sprutor, jag vet inte riktigt mot vad. Men
man klarade det också med livet i behåll. Jag gissar att det var bra sprutor. Och att i den här åldern inte behöva äta några mediciner, det får man
säga är riktig bra. Många andra jämnåriga vänner ligger redan i marken.
Vi var åtta pojkar i årskurs sju, i Karesuando, men det är bara tre kvar i
livet.
Så det har varit ganska hög omsättning, om man säger så. Och att man
ännu är terränggående, det är ganska bra det också.
R: Nu när man har börjat prata om det här med skallmätningarna, och arbetsstugorna, och barnhemstiden i Kiruna som också var väldigt hemsk för
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många, har ni funderat på om det vore på sin plats med någon form av ursäkt från statens sida?
C: Jag vet inte hur sådana där saker skulle kunna repareras mer. Det är så
många människor man har sårat, många som är borta idag, hur skulle deras sår kunna plåstras om?
Det är uppenbart under intervjun att meddelarna har mer att berätta om
rasbiologin och vad som hände så sent som i början av 1950-talet. Samtalet
pendlar mellan arbetsstugevistelen och rasbiologin hela tiden och fler namn
nämns som blivit utsatta för rasbiologiska mätningar.
R: Har du någonting annat som du kommer ihåg, som du behöver få sagt
nu?
C: Det finns hur mycket som helst, det skulle ta den här natten och en till
om jag och (D) skulle sätta igång och minnas.
R: Ni borde skriva en bok.
D: Egentligen borde man skriva en bok om sitt eget liv, har jag funderat,
men å andra sidan så skulle ingen ha någon nytta av den längre.
R: Säg inte det. Det är bra att veta om sakerna, så att de inte upprepar sig.
D: Dottern som bor i Uppsala har kommit med anteckningsböcker åt oss
båda, men jag har inte börjat skriva än. I den ska man skriva särskilda
händelser och annat från livet.
C: Det jag har tänkt på, när jag har pratat med Bengt och andra, är att det
här borde offentliggöras på alla sätt.49 Och också bli film. Om hur det har
varit, för det är ännu många som kan berätta om man bara hittar dem.
3.3.1 Rasbiologi
Intervju med (F) man f 1951 i Övertorneå kommun, angående rasbiologi och
hur han blev utsatt som barn i skolan. Meddelaren flyttade med sina föräldrar till Ludvika, i den pågående urbaniseringen, där fadern fick arbete. I den
nya skolan fick meddelaren uppleva hur denne blev bedömd av den manlige
läraren, första dagen i den nya skolan. Intervjuare Göran Lahti 2018-02-09.
49

Med Bengt avses Bengt Niska, ordförande i STR:t.

”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet

73

Göran: Du fick börja i en ny skola när ni flyttat till Ludvika, hur var det?
F: När jag kom dit, när jag presenterades. Det var första dan som jag kom
dit till klassen. Då tog läraren, jag skall inte nämna hans namn, han är förmodligen död, men jag nämner inte namnet, men jag vet precis vad han
heter.
Då kallade han fram mig.
Och då satt han och visa upp kindkotorna, ansiktsform, hur jag ser ut i
kroppen längd, och benens längd och allt ihop. Det här är typisk, vad var
det han sa, finskugrisk ras, sa han klart och tydligt.
Göran: Kan du beskriva känslan?
F: Det är framförallt det som jag säger, att man börjar prata om ett utseende. Det kändes obehagligt.
Det var ju inte några mätningar, men han pekade på kindkotorna, höga
kindknotor, och ansiktsform som är oval, men han beskrev allt och så
kroppsformen.
Han mätte alltså inte, men det här är ju 1964! Det är ju långt efter de
här skallmätningarna dom gjorde, dom var väl uppe i Pajala också i Tornedalen.
Dom andra som satt i klassen, jag vet inte om dom reagerade.
Samtalet fortsätter en stund och berör nutid och den främlingsfientlighet
som finns på olika ställen i vårt samhälle. Meddelaren berättar hur just denna händelse i skolan i Ludvika har gett honom perspektiv på att förstå hur
flyktingar kan känna sig när de anländer till Sverige i vår nutid.
Göran: Tror du att din bakgrund, just den händelsen kan ha påverkat din
syn på det som sker idag?
F: Ja, jag vet inte om det är ledande, men jag tror faktiskt det. Det har nog
påverkat. 1964, tretton år, det är ju en ålder då man inte vill vara annorlunda. Just det här att bli utpekad, tänk dig själv. Tretton år, man är ju inte
så tuff.
Göran: Men det är ju bra att det kommer upp.
F: Jo, jag är väldigt stolt över att komma från Tornedalen, jag hoppas också att det hörs. Folk brukar säga – vad är det för speciellt med det?
Jo det är två språk, som man har fått med sig.
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3.4 Intervjuer – välfärdsbygget
Inom fokusområdet välfärdsbygget ryms berättelser som berör hur tornedalingar flyttade till de snabbt växande industristäderna runt om i Sverige, i
den pågående urbaniseringsprocessen. I huvudsak gick flyttlassen till Malmfälten, Västerås och de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.
För många blev livet på den nya orten ett bra liv, men för lika många
blev det ett svårt liv, där känslan av att aldrig riktigt komma att tillhöra det
svenska urbana samhället ständigt är närvarande. En del återvände till sin
hembygd Tornedalen och fick ett bra liv, där man kunde omsätta de erfarenheter man skaffat sig den tid man bodde på annan ort.
För de som flyttade till Malmfälten och Norrbottens kustregion, var känslan ofta att man aldrig egentligen hade flyttat. Trots att man ofta hade egnahem på den nya orten, så åkte man hem till Tornedalen varje ledig stund.
I Norrbotten kallades fenomenet ”Tornedalsrallyt”, då mindre bilkaravaner
styrde kosan från Malmfälten och Luleåområdet hem igen.
3.4.1 Välfärdsbygget
I övre Tornedalen var det många som startade sitt förvärvsarbete i Malmfälten och för männen var det då främst inom gruvindustrin. De första tornedalingarna började anställas vid gruvarbetet först efter första världskriget.
Tiden före var gruvbolaget LKAB, väldigt restriktiva att anställa arbetskraft i
form av såväl tornedalingar som urfolket samerna.50
Under mellankrigstiden rekryterades många tornedalingar från de närliggande byarna kring orterna Kiruna och Malmberget, vilket medförde att de
flesta av dem flyttade in till gruvorterna. När vägnätet utvecklades och bilen
blev mer tillgänglig under slutet av 1950-talet, valde också många att pendla
mellan hembyn och gruvorten veckovis.
En av meddelarna man (E) f 1927, boendes i Lannavaara, intervjuas av Regina
Veräjä 2018-01-18, arbetade under många år i Kiruna hos LKAB, och valde att
flytta hem till byn i samband med pensionering.
R: När du slutade från skolan, det var runt 1940.
E: Ja, då var man tvungen att börja försörja sig. Vi var ju en stor familj, och
vi var tre-fyra pojkar som var äldst i barnaskaran, så det var bara att börja
jobba och inkomster skulle föräldrarna ha.
Jag var 16 år gammal i mitt första skogsarbete. Vi högg ved i Svappavaara, jag och en äldre bror. Och då fanns timmerarbetena bara vintertid, det
är inte som idag att man avverkar mer på sommaren än på vintern. Så det
50
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var också annorlunda. Och sen blev det lumpen. Och sen LKAB.
R: Gjorde du lumpen i Boden?
E: Nej, i Luleå. Och så en tid i Stockholm, jag gick underofficersutbildningen där.
Och när jag började i LKAB... Jag och en pojke från Soppero bestämde
att vi skulle till Kiruna och fira midsommar, han hade en syster där. Men
det var inte tal om att söka arbete. Vi var där över midsommar och när vi
skulle cykla hem, bestämde vi att kila förbi LKAB och kolla om det fanns
jobb.
Det var midsommartid och semesterarna skulle börja, så vi for till den
som anställer. Vi var lite prat, men inga frågor om våra erfarenheter eller
betyg, utan bara: Kan ni börja i morgon?
(Skratt) Ja, så stort var arbetskraftsbehovet. Jag kunde inte börja, men
kompisen lånade arbetskläder av sin svåger och började nästa dag. Jag
hade ingen bostad, men hade så tur att jag träffade en från lumpartiden
på stan. Jag sa att jag hade jobb, men ingen bostad. Han bad mig följa med
till sina föräldrar, jag blev presenterad som pojkens lumparkompis och att
jag saknade bostad. De lovade mig bostad hos dem, men inte med någon
märkvärdigare boende än som husets folk. Jag sov på en bäddsoffa i rummet och bodde där en del. Senare fick jag boende i deras halvkällare. På
så sätt blev jag kvar länge i LKAB.
R: Du var inte mer än drygt 20 år?
E: Ja, drygt när jag började.								
R: Vad fick du göra i början?
E: Jag fick börja ovan jord, jag hade så tur att jag fick börja som lokväxlare
när malmen kördes till schakten. Min arbetskamrat hade jag jobbat med i
skogen ett par år tidigare, det kändes mycket bra att få börja arbeta med
en bekant.
Sen har jag jobbat med alla möjliga saker hos LKAB, fem-sex år med
vanliga arbetsuppgifter, sedan som tjänsteman. Först i arbetsstudien, sen
som gruvfogde under jord. Därefter i gruvplanering.
Och de sista åren, när LKAB var tvungen att minska på personalstyrkan, de hade anställt för mycket när de fick nya bra maskiner, då försökte
jag hitta nya jobb åt dem som var tvunga att sluta. Det gick riktigt bra, när
Arbetsförmedlingen började ta emot folk då kunde vi släppa dit folk.
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Det gick riktigt bra.
Flera hundra människor avskedades på så vis, alla fick jobb innan de var
tvungna att gå från LKAB. Och så gav LKAB en viss summa om du slutade
tidigare, först var det bara 35 000 i handen om du slutade frivilligt, sen höjdes det till 70 000.
Och när det var slut, då tog jag pension, jag hade möjlighet att ta tidigare
pension, jag var bara 56 år gammal när jag tog pension.
R: Det blev några år.
E: Drygt 33 år var jag hos LKAB. Jag tyckte det var en bra arbetsgivare, och
är fortfarande. Det är förstås andra löner nu än när jag slutade. Jag slutade
1983, så jag har varit pensionär länge.
Under efterkrigstiden växte Kiruna som samhälle med över 200 personer per
år under ett antal år, med anledning av den kraftiga expensionen i den svenska industrin. Gruvbolaget var i skriande behov av arbetskraft och en stor del
av den arbetskraften kom från Finland. Detta medförde att det pratades en
mängd olika språk på arbetsplatserna och tornedalingar var därför eftertraktade som arbetskraft, eftersom de kunde tolka mellan finskan och meänkieli
till svenska.
R: En fråga bara apropå LKAB, pratade de flesta finska när du jobbade där?
E: De flesta, det var ju så många tornedalingar som hade börjat jobba där.
Visst kom det arbetskraft från södra Sverige också, men finskan var majoritetsspråket.
Gruvengelska sa man. Finska bland arbetarna, medan tjänstemännen
förstås kom från annat håll. Ingenjörer och disponenter, men en del av dem
kunde också finska. En del hade läst och vissa var från de här trakterna.
Men nu har nog finskan minskat i gruvan.
R: Var det så att vårt folk var arbetare och tjänstemännen kom från annat
håll?
E: Ja, de flesta av dem kom annanstans ifrån, från mellansverige och där det
hade funnits gruvor och så hade de i sin tur skolat sina barn till gruvnäringen. Någon enstaka var härifrån, men väldigt få hade de utbildningarna.
Den byn som meddelaren växte upp i, var en by som i första hand levde på
jordbruket, med jakt- och fiske som binäring. Byn hade bra förutsättningar
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till just dessa näringar, så att flytta till Malmfälten för att förvärvsarbeta var
inte helt självklart. Från meddelarens familj, var han länge ensam om att ta
arbete i industrin.
R: Var det många från den här byn som åkte till gruvan, eller om man säger
till industrin när den tiden kom?
E: Egentligen inte så många, tror jag. Jag var den första från vår by som
började jobba åt LKAB, då hade några från Soppero varit där.
När jag började sas det att någon ”förra året hade tjänat 10 000 kronor
på ett år”. Det var ju skäl nog att söka arbetet. Idag börjar ju ingen ens
med en sådan månadslön.
Om man tänker hur lönesystemet har ändrats från 50-talet. Jag jobbade ett par-tre månader innan jag hade tjänat 1 000 kronor i lönekuvertet.
Nu har man från 30 000 kronor i grundlön. Så nog har tiderna förändrats.
R: Så när du åkte till gruvan var det lite ovanligt här i trakterna?
E: Ja, jag var den första. Och när jag jobbade ovan jord, först som växlare
och sen som rälsläggare, så frågade en fogde vid kranarna vad jag tyckte
om jobbet. Jag sa som det var, att jag tyckte att jag hade för lite jobb, bara
sitta och vänta på att kranen lastar, ibland spika ihop någon räls. Och på
den vägen fick jag lite mer att göra, jag fick börja borra skutar.
Jag fick två uppgifter, då kändes det att man fick tiden att gå. Det var
jobbigt att bara sitta i onödan.
Nog har det förändrats. Som i skogsarbetet, man var tvungen att röra
på sig hela tiden.
R: Men du hade inte velat stanna kvar här i byn?
E: Det fanns inga jobb, man var tvungen att börja tänka. Fast när jag åkte
härifrån hade jag ju inga funderingar på att söka jobb.
När jag kom tillbaka efter den där midsommarresan hade höbärgningen börjat här hemma. Jag sa att jag bara kom för att hämta kläder, att jag
åker nu för att jobba åt LKAB.
R: Vad sa de här hemma?
E: Nå, det tyckte ändå att det var bra att man hade ordnat sig arbete. Vi
var ju så många pojkar här hemma, även fast höet bärgades för hand så
gick det undan. Och då var det mycket myrslåtter, vi slog också stora
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myrområden. Där samlades det ihop och kördes hem på vintern.
R: Men det förväntades att ni skulle vara med på det och fortsätta med det?
E: Ja. Så länge vi var hemma, tills man hittade en kvinna och fortsatte med
eget jordbruk.
										
R: Du flyttade till Kiruna när du fick jobb?
E: Ja. Och så hade jag tur, för där jag bodde blev X piga. På den vägen blev
hon min fru.
R: Och när träffades ni?
E: Det var samma år, jag började efter midsommar och hon kom på hösten. Så hon har gjort samma livsresa som jag, ända till slutet.
R: Och så bodde ni där drygt 30 år?
E: Ja, 33 år. När jag blev pensionär flyttade jag hit och var ensam här i tre
månader, men sen sa jag till henne att nu måste du också fylla i avskedsblanketten. (Skratt).
3.4.2 Välfärdsbygget
Meddelaren kvinna (F), intervjuad av Göran Lahti 2018-02-13. Meddelaren
arbetade på arbetsförmedlingen från 1960-talet. Berättar om den stora
flyttvågen under mitten av 1970-talet, då hon fick administrera omfattande
flyttbidrag och arbetsresor, för unga människor och hela familjer.
Meddelaren berättar hur staten organiserade folkomflyttningen för tusentals tornedalingar under 1970-talet, till de växande industristäderna i
södra landet. Hemman och egnahem löstes in till marknadspriser av staten,
vilket oftast endast gav kaffepengar till de flyttande familjerna, då marknadsvärdena ofta låg i botten, med anledning av den stora avfolkningen och
arbetslösheten.
Göran: Varför har du anmält dig till STR-T undersökningen?
F: Jag har arbetat vid arbetsförmedlingen sedan 1960-talet och i början av
sjuttiotalet fick jag förflyttning till Pajala i samband med den stora flyttvågen.
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G: Då kom du till Pajala?
F: Ja, det placerades ut tre stycken så kallade omställningsinstruktörer,
som hade till uppgift att åka hem till de arbetssökande, för det var en
skriande brist på folk inom industrin söderut.
Mitt arbete var att biträda dessa inne på kontoret.
De arbetssökande fick resa ned till bland annat Olofström, Uddevalla,
Göteborg, Borlänge, Sandviken för att besöka arbetsplatserna. Det var ju
massor, massor av företag som behövde folk.
G: Så det var en del jobbsökarresor?
F: Ja jag kommer ihåg att man chartrade ett flygplan så att de kunde åka
ned tillsammans. Dom fick flyttbidrag och staten var så generös. Staten
löste också in fastigheter och egna hem till rådande taxeringsvärde, som
inte gav några pengar. Marknadsvärdet i Muodoslompolo eller Korpilombolo och andra små byar, var inte så mycket. Så det blev bara kaffepengar.
Samtidigt hade ju LKAB, behov av arbetskraft.
G: Hur blev det när det kom fram?
F: När de kom till den nya platsen och det nya arbetet, så fick dom ta de
arbeten som ortsborna inte ville ha, de sämsta arbetena, de fick även de
sämsta bostäderna.
Jag hade som arbete att skriva på rekvisitionen för jobbresan. Då kunde
jag se ångesten i deras ögon. Och jag är den där känsliga personen, men
jag kunde ju inte visa åt dom att jag var ledsen för det systemet som jag
var satt att arbeta med. Jag mådde väldigt dåligt av det där, och det hände
ofta att jag gick in på toaletten och grät, jag inte heller visa kollegorna att
jag grät.
Den statliga politiken var generöst tilltagen, för att rekrytera människor från
Tornedalen att flytta söderut. Förutom betalda jobbsökarreor där de arbetssökande fick träffa olika arbetsgivare, så fanns olika former av stöd till bosättning och medföljande familjemedlemmar. Men när man väl hade skrivit
på försäljningen av sitt hemman eller egnahem, då fanns ingen återvändo,
resan tog sin början.
F: Jag kommer ihåg en familj som hade sju barn, så det var ju att skriva en
biljett till alla nio.
I en annan familj var mannen i familjen lite äldre och han hade en finsk
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fru, som inte talade ett enda ord svenska. Mannen hade aldrig varit någon
annanstans än till Boden där han gjort rekryten. Jag såg ångesten i bägge
föräldrarnas ögon, det var hemskt.
De hade ett litet torp där, långt upp i norr, och torpet löstes in. Då
tänkte jag, om dom vill komma tillbaka, då har dom ingenstans att återvända.
G: Du möttes av mycket ångest från de arbetssökande, var de arga någon
gång?
F: Inte mot mig. Men omställningsinstruktörerna, de var hatade. Dom
mötte mycket motstånd och, snacket gick i byarna. När de arbetssökande
kom till mig, då var själva omställningsinstruktionen redan klar. Jag skulle
utfärda resan, och bidraget.
G: Var det när man hade uppnått ett visst antal dagar som man var tvingad
till att flytta, eller?
F: Nej. Det var alla som hade A-kassa. Det var ju många som arbetade säsongsvis i med exempelvis skogsarbete, men kravet var att man skulle ha
arbetat minst ett halvår, innan man fick en stämpling. Ofta var det så att
man arbetade hela sommaren för att sedan erhålla en stämplingsperiod
under vinterhalvåret.
Att i sitt arbete på nära håll uppleva människors förtvivlan när det statliga
urbaniseringsmaskineriet malde effektivt, lämnade djupa sår i meddelarens
själ. I intervjun nämner hon att hon gärna hade velat forska i vad det blev
alla människoöden som systemet tvingade att ge upp sin hembygd och flytta
till en främmande miljö, och de flesta fallen med ett främmande språk.
För de allra flesta blev det till slut ett drägligt liv, ofta med en positiv personlig utveckling. Men lika ofta blev det tragedier, där man ohjälpligt satt
fast i ett system, som en främling i sitt eget land.

3.5 Intervjuer - kulturarvet
Inom begreppet kulturarvet ger de olika meddelarna berättelser om hur det
dagliga livet kunde te sig i Tornedalen. Hur förhöll man sig i Tornedalen till
den svenska, respektive den finska kulturen? Fanns det motsättningar mellan kulturerna eller upplevde man det som naturligt att leva i en mångkulturell vardag, präglad av den tornedalsfinska kulturen. Hur möttes de olika
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kulturerna över tid och gjordes avkall av den egna kulturen i den massiva försvenskningsprocessen?
Intervjuerna speglar olika delar av samma process, där några av meddelarna uttrycker en abdikation inför försvenskningsprocessens effekter, medan
andra meddelare beskriver ett tydligt ställningstagande för att hålla kvar vid
den tornedalsfinska kulturen. Det framkommer även att förutsättningarna ser
mycket olika ut, beroende på om meddelaren arbetspendlat, flyttat bort helt
och hållet från hemmiljön, eller fortfarande lever kvar i den kulturmiljö som
meddelaren föddes och växte upp i.
3.5.1 Kulturarvet
Meddelaren, en man (C) f 1945 i Kiruna kommun, byn Mertajärvi. Meddelaren,
ger en längre betraktelse över den bilaterala samverkan som fanns mellan urfolket samerna och tornedalingara, och som oftast var livsavgörande för bägge grupper. Man var beroende av varandra för den långsiktiga överlevnaden,
oavsett statens regler eller syn på det. Här framkommer även förekomsten av
olika folkgrupper i området.
R: Hurdan by var Mertajärvi när du var barn?
C: Nå, det var en ganska livaktig by, med mycket folk, sådana som köpte renar, och samerna som vandrade här, så det var ganska mycket rörelse. Och
de bodde ju alltid i gårdarna här, de hade egna värdar och det var fullt i pörtena från höstvintern och framåt.
R: Hos er också?
C: Ja, i så gott som alla hus. När en familj gick så kom en annan, de var ju
tvungna att röra sig neråt, dit mot Muodoslompolo-trakterna med renarna.
Och på våren kom de tillbaka igen, innan de rörde sig mot fjällen. Så det
var liv och rörelse, natt och dag.
Och då på 40-talet var det många som kom från Finland och Norge, det
var en tid av rörelse. Det åkte hästar härifrån natt som dag... härifrån gick
ju vintervägen till Maunu, där var det livlig trafik, fram och tillbaka.
R: Det var kanske spännande för ett barn, med all rörelse?
C: Nå, nog var det det, då kom man ju hit med hästar, här rörde sig hästsmugglare Pohjanen och andra hästkarlar, här bytte man hästar.51 Någon
häst stack över gränsen, den simmade över på sommaren och blev kvar där
över vintern. Och de lastades sedan och transporterades vidare.

51

Meddelaren avser författaren Bengt Pohjanens far.
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R: Var ni många barn i familjen?
C: Det var bara jag i familjen, de andra syskonen var på annat håll och jobbade och hade egna familjer. Sedan fanns det ju unga människor, samer,
som var tvungna att flytta på sig. Vissa blev kvar efter vägen neråt, i Kitkiöjoki och trakterna därikring, och kvinnorna och barnen blev kvar här tills
de kom tillbaka igen. 			
			
R: Ni pratade enbart finska hemma hos er?
C: Ja, finska pratades det. Men min mamma kunde svenska, hon visste att
man behövde kunna det, hon hade upplevt den tiden då när man inte fick
prata finska.
De hade varit så kallade sommarbarn, när skolan slutade skickades hon
och hennes syster och andra bybor till Övre Svartlå över sommaren. De
fick komma tillbaka strax innan skolan började.52
R: Hela sommaren?
C: De var där hela sommaren.
R: Jobbade de, eller vad gjorde de?
C: Jag vet inte riktigt, som jag förstår det handlade det om att lära sig
svenska, men... de fick arbeta där.
R: Så där lärde hon sig svenska?
C: Jo. Fast hon kunde innan också, de var tvungna att lära sig i skolan.
Men jag vet inte vem det var som såg till att de åkte dit. De var där flera
somrar.
3.5.2 Kulturarvet
Ett exempel på hur nära varandra de olika folkgrupperna levde i Tornedalen
ger meddelaren man (D) f 1934, tidigare citerad i intervju om arbetsstuga.
Här nämns det ömsesidiga verdisystemet mellan urfolket samerna och tornedalingar, vilket i många fall var en överlevnadsstrategi.
D: 1934. Här i Mertajärvi. Hemma, tydligen, det är visst någon klok gubbe
som har agerat barnmorska. Det fanns barnmorska i Karesuando, men jag
vet inte om det fanns så tidigt som -34. Men det var inte så noga på den
52

Dessa sommarläger är en sällan beskriven del av försvenskningsprocessen, men förekom flitigt
tiden mellan världskrigen.
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tiden. Jag föddes till en stor familj, vi var tolv barn som levde upp i vuxen
ålder, men ytterligare fyra dog väldigt små. Så mamma förlöstes 16 gånger.
Och jag var i mitten av gänget, åldersmässigt.
R: Var dina föräldrar från den här byn?
D: Egentligen inte någon av dem. Pappas mamma bodde i Muonio, men
egentligen var hon bördig från Kautokeino. Och hon jobbade som piga i en
prästgård i finska Muonio, det är då min pappa har fötts. Och mamma är
från finska Karesuando, men hennes mamma gifte sig i den här byn och det
var så de kom hit. Hon var som utanför det vanliga äktenskapet, så det var
som... Det var så länge sen som under Charlie-maktens tid, då när ryssarna
var där på finska sidan.
När hon blev äldre kom hon hit och bodde med sin mamma. Och pappa
var någon form av fosterbarn där i granngården och på något sätt fattade
de tycke för varandra och blev ett par. De byggde sedan ett hus, vid bron,
från det hållet du kom in till byn. Där bodde vi.
Nå jo, det är klart att det var ett stort hushåll. Och på vintern var det
som hos X, samerna bodde hos oss, det var ju det där verdi-systemet. Vi
hade som en större farstukvist i huset där de kunde sova, dagtid flyttade
man ut deras saker därifrån och på kvällen in igen.
Där kunde det finnas fem-sex hundar och allt husfolk, så nog var det
fullt, det var ju inte så stort det där huset. Det står kvar där, 48 kvadrat, en
plan (skratt). Pappa byggde senare ut det till två plan, men det blev aldrig
klart, det gick bara att använda på sommaren.
Meddelarens beskrivning av familjen är ett målande exempel på den gränslösa
gränsen, att människor levde efter den gamla tiden då älven inte utgjorde en
landsgräns, utan folken i älvdalarna hörde ihop oavsett nationalitet.
3.5.3 Kulturarvet
I de flesta intervjuerna återkommer meddelarna till hur orts- och terrängnamn succesivt förvanskats från den lokala varietén av meänkieli till svenska.
Under senare tid har flera byar i Tornedalen startat ett revitaliseringsarbete
för att återskapa de gamla namnen. Meddelaren man (A) f 1934, beskriver hur
namnen försvenskats i närområdet kring Kiruna.
R: Men just det här med ortnamnen, att du har brytt dig och vårdat din kultur och din bakgrund, det är på något sätt viktigt för dig?
A: Ja. Det är synd att allt det håller på att försvinna, för det är från Noaks
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tid, vetskapen om vilka som har bott här. Det är ingen nutida uppfinning,
de här gamla jägarmänniskorna har funnits här i tusentals år, på platser där
människan har kunnat leva.
Det finns fast hur mycket gamla platsnamn, jag har skrivit in många av
dem på den där kartan, men de har ändrat till samiska namn.
Som i vår by, enligt Uno F Olssons forskning, har det funnits bosättning
på 1500-talet.53 Så de ursprungliga ortsnamnen är riktig gamla och det är
inte många som känner till dem, jag är nog bland de sista.
Och Torneträsk har varit Torniojärvi, det är ett gammalt namn, och Laxforsen är egentligen Lintanen ursprungligen. Men när sågen byggdes kom
svenskar dit och platsen blev Laxforsen, fast de egentligen är urgamla platser. Platser döptes efter sina egenskaper, som Tirrukivi, och då visste alla
var det var. Karta behövdes inte.
3.5.4 Kulturarvet
Över tid så har relationen mellan urfolket samerna och den nationella minoriteten tornedalingar förändrats, i takt med urbaniseringen och förändrade
levnadsmönster. Som i alla andra samhällen gör utvecklingen att traditionella
samverkansformer ofta försvinner, och nya uppstår. Meddelaren man (E) f
1927, beskriver denna förändring, från den gamla tiden han minns i byn, till
förändringen, i intervjun med Regina Veräjä 2018-01-18.
R: Bodde det mycket folk här?
E: Det var stora familjer, så byn hade ett par hundra invånare. Och nästan
varje gård hade en egen liten boskap, så folk klarade sig bra.
R: Och man pratade både finska och samiska i byn?
E: Nej, inte samiska. Men finska, jag fick lära mig svenska när jag började
skolan. Men min pappa hade haft så mycket med lapparna (lappalaiset, RV
anm) att göra att han förstod lapska språket (lapin kieltä RV anm), men han
talade inte.
Lapparna pratade sitt språk och pappa sitt och de kom bra överens.
R: Ja, just det. Men här i byn bodde det av bägge?
E: Ja. Eller bofasta fanns det inte förrän kanske på 40-talet, då stannande
någon lapsk familj här. Annars rörde de sig bara förbi här. Och när de stannade till här i byn någon vecka, så värmde far upp gamla hemmet (samma
53

Personen meddelaren avser var Uno Fabian Olsson (1906-1986), mångårig meddelare till
Nordiska museet och amatörforskare.
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gård, RV anm) redan i förväg, när han hörde att lapparna var på väg. Så
när de kom hade de boende här.
Men i övrigt, som mellan Lannavaara och Lainio, så bodde de i sina kåtor och skötte renarna på så sätt.
R: Så först på 40-talet har de börjat bosätta sig här?
E: Ja, den första lapska befolkningen som har stannat här. Det har gått
bra, vi var alltid goda vänner med lapparna.
				
R: Var det så att ni bytte varor när de kom?
E: Ja. Som pappa som fiskade mycket, han saltade fisk i nelikhoon (trätunna, eller trälåda) och bytte mot lapparnas renkött. För två (nelikkoa) fick
du en renoxe, det var ca 50-60 kilo fisk i två nelikkoa.
R: Det var säkert roligt för barnen när de kom, det blev lite annan rörelse.
E: Ja, det var det. Renhjordarna drog förbi, vid sidan av byn. Och det var
så fina renar då, de var så gott som alltid i människans händer. De stannade här vid myren och där således renar till enskilda. Renarna är inte som
idag halvvilda. De sköts så lite, de känner inte riktigt människan.
R: Då var det väl goda relationer?
E: Alltid goda relationer med lapparna, inga som helst problem.
R: Ni talade finska hemma, och i byn?
E: Ja. Det gjorde alla. De enda som talade svenska här var lärarna.
Meddelaren kommer så in på den tydliga förändring som skett i umgänget
med urfolket samerna, en förändring som han beklagar.
E: Världen har förändrats över tid. Som de här byarna, man hälsar inte på
varandra på samma sätt som förut. Och samerna hälsar inte alls på hos
lantalaiset längre.
R: Är det så?
E: Jo.
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R: Varför har det blivit så?
E: De vill inte vara med oss längre, det måste vara så. Förr i tiden hälsade
lapparna på hemma hos oss, pappa pratade ofta med dem, och det har jag
också gjort, men nu hälsar inte lappen på en lantalainen längre. Och då blir
det så att vi inte heller går till dem.
Så den biten har förändrats mycket, det verkar som att de inte vill ha
kontakt med oss längre. De nutida lapparna.
De äldre är en annan sak. Plus att de som jag var bekant med tidigare,
exempelvis från Soppero, de finns inte kvar.
R: Vad kan anledningen vara, är det det att världen har förändats?
E: Jag vet inte. Men jag har sedan långt tillbaka bekanta bland samerna i
Karesuando och de säger att de är mellan två läger. De vill ha kontakt med
oss, men de yngre generationer... de är militanta och har jättemycket krav.
R: Så är det förstås. Svårt, att veta. Det är klart att förr var människorna beroende av varandra.
E: Ja. Och det var olika från by till by. När jag var pojk, då kunde man ju inte
köpa knäckebröd. Så om mjukbrödet tog slut och mor av någon anledning
inte kunde baka just då, så lånade man av grannen och lämnade tillbaka
när man bakade. Men så gjorde man inte i Soppero, säger min fru.
Men sen på sommaren, i och med att vi var så många, köpte pappa
knäckebröd i halvkartong. Jag vet inte hur många paket det var i en sån,
kanske 20 eller mer. Bara för att mamma inte skulle behöva baka varje dag,
det underlättade för henne. På den tiden åt man bara hembakt, det fanns
inte knäckebröd i affärerna.
Här fanns många butiker, men de hade det mest elementära; mjöl, socker, salt, kaffe. En hade kläder. Men inte som idag, att butikerna har allt
möjligt.
R: Man behöver inte göra just någonting själv idag.
E: Nej. Du kan till och med ha en liten maskin som bakar åt dig.
Jag tror att frugan har laddat kaffepannan åt oss.
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4. Rasbiologin – fallstudie
4.1 Inledning
Rasbiologin utgör en mörk period inom svensk vetenskapshistoria. Samtidigt är bejakandet av rasbiologin som vetenskap även ett övertydligt exempel på hur vetenskap politiseras. Rasbiologins erkännande som vetenskap
sammanfaller även med en svensk nationalism på frammarsch och den allt
mer tydliga försvenskningspolitiken. Just denna kombination kom att bli
förödande för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna i
Sverige.
Rasbiologins verksamhet har varit föremål för en mängd undersökande publikationer under de senaste 10-15 åren. Fokus har i första hand då varit på
hur urfolket samerna utsattes för rasbiologins framfart, medan ingen eller
mycket ringa uppmärksamhet har riktats mot de övriga nationella minoriteterna tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar. Men helt klart utsattes
samtliga nationella minoriteter för rasbiologins övergrepp, i olika proportioner. Eftersom rasbiologin starkt påverkat majoritetsbefolkningens syn
på minoriteter, är det därför av vikt att övergreppen på de övriga nationella
minoriteterna och omfattningen av detta i belyses, och särskilt vad gäller
tornedalingarna.
Inom förstudien genomförs därför en kortare fallstudie av Institutet för
rasbiologis arkiv, för att ge en överblick av i vilken omfattning tornedalingar utsattes för övergrepp i det rashygieniska arbetet. Fallstudien skall även
belysa hur institutet arbetade rent praktiskt i fältarbetet, samt hur organisationen var uppbyggd lokalt. Fallstudien genomförs dels genom litteraturstudier, intervjuer samt en större arkivstudie av Institutet för rasbiologis material vid Carolina Rediviva – Uppsala universitetsbibliotek.

4.2 Bakgrund
Under nittonhundratalets två första decennier var rasbiologin på stark
frammarsch i Sverige, samtidigt som försvenskningsprocessen även intensifierades. Detta innebar att efter en tid då rasbiologin accepterades som
en vetenskap, blev det även ett verktyg för att stärka bilden av svenskarnas
rena ursprung i den nationella berättelsen. Från att först ha använts för att
beteckna nationell tillhörighet, började begreppet under 1600-talet kopplas
till fysiska egenskaper och påstådda beteendemässiga skillnader mellan etniska grupper och användes för att skapa hierarkier och rasregelsystem lyf-
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te fram den dominerande etniska gruppen högre. Rasbiologins främsta syfte
var att som vetenskap bekräfta rasteorin, vars självklara slutsats för politik
och samhälle var, att skilja raserna från varandra genom att identifiera och
klassificera yttre kännetecken som ansågs ärftliga.54
Den svenska rasbiologins vetenskapliga rötter kan härledas tillbaka till Carl
von Linné (1707-1778), vilken var den som första gången begagnade begreppet ras i förhållande till människan. I sitt omfattande arbete Systema naturae
(1758) kopplar Linné egenskaper till en specifik rastyp, då han presenterade
begreppet ”ras” (lat. race) som avsett för människor, men även för mytologiska varelser. Inom Homo sapiens föreslog Linné fem taxa av en lägre (icke
namngiven) rank.55 Dessa kategorier var Africanus, Americanus, Asiaticus,
Europeanus och Monstrosus. De byggde enligt Linné i huvudsak på hemorten och senare även på hudfärg.
Varje ras menade Linné hade specifika egenskaper som ansågs endemiska
för personer som tillhörde den. Genomgående beskrevs européer med positiva egenskaper medan andra grupper beskrevs nedlåtande. Rasbiologins
tidiga anor i Sverige, där Carl von Linné 1758 placerar in människan i sitt
arbete Systema Naturae, är en slags startpunkt för teorin om människans
rasindelning, men det tar lång tid innan initiativ tas till att organisera vetenskapen eller starta någon varaktig instans för att utveckla läran.
Den nya läran får sitt första aktiva säte i Paris 1859, då världens första sällskap för antropologi bildas.56 Som rörelse får ämnet fasta konturer ungefär
samtidigt i England, där beteckningen var eugenik och Tyskland, där termen
var rasshygiene. Själva begreppet rasbiologi syftar på biologiska frågeställningar som har med ras och variation att göra och kan kopplas till Mendels
lagar, teorierna om växtförädling genom korsning av olika växtarter för att
ta fram bättre grödor.57 Under slutet av 1800-talet och tiden vid sekelskiftet
1900 övergick begreppet rasbiologi mer till att benämnas som rashygien, vilket kan sägas vara den praktiska tillämningen av rasbiologin då vetenskapen
politiserades.58
Rasteorin som tidigare utarbetats i Europa influerade den svenska teorin, vilken byggde på svenska ledande forskares teorier inom området under tidigare hälften av 1800-talet. Den svenska teorin byggde kortfattat på
yttre synliga fysiska kännetecken som hud-, hår- och ögonfärg samt form
Allt som kan mätas är inte vetenskap… (2007) En populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet.
Forum för levande historia. Skriftserie # 4:2007. Sid 5. Den svenska rasbiologin vilar i huvudsak på
zoologen Sven Nilsson (1787-1883) som främst lanserade ”storutbredningsteorin”, vilken var dominerande
omkring 1840-1870. Nilsson övergick till arkeologi och började använda kranier för att fastställa sina
teorier om nordens förhistoria.
55
Taxa är i detta fall, en benämning för en enhet i en biologisk systematik.
56
Lindqvist (1997), Förädlade Svenskar, s. 37.
57
Mendels lagar. http://www.ne.se/lang/mendels-lagar, Nationalencyklopedin, hämtad 2017-11-16.
58
Broberg (1995) Statlig rasforskning, s. 8.
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Just skallmätningarna är ett
av de idag levande minnena
av rasbiologins fältarbete. Det
underlag man fick skapade det
omtalade skallindexet, vilket
användes som vetenskapligt underlag ända fram till
1940-talet. Detta index sorterade in lång- respektive kortskallar i två huvudgrupper.
Till långskallar dolikocefala
ortognater, räknades högre
stående individer och till brakycefala prognater, räknades
lägre stående individer som
exempelvis tornedalingar.59
Indexet utvecklades främst av
anatomen Anders Retzius, vilken menade att huvudskålen
är den väsentligaste delen av
kraniet och omsluter hjärnan.
Retzius ansåg att förhållandet
mellan huvudskålens längd
och bredd bildar kraniets karaktär och därmed även indiviGustaf Retzius förbereder skallmätning av samen Fjällstedt.
dens. Själva beräkningen av
mätningsresultatet visade sedan
om personen kunde klassificeras som lång- eller kortskallig. Formeln som
Retzius lanserade för att bestämma förhållandet var kort beskriven enligt
följande;
Huvudet (kraniet) skulle betraktas uppifrån och först mäta dess största
bredd. Detta mått multiplicerades sedan med 100 och dividerades sedan
med huvudskålens längdmått. Om exempelvis breddmåttet då var 18 cm
59

Hagerman (2006), s. 233.
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Foto: Alfred Dahllöf 1905. Uppsala universitetsbibliotek.

på skalle, käkar och näsa. Efterföljarna till Linné och de drivande krafterna
vad avser rasbiologin i Sverige, kom att bli professorn i naturalhistoria och
arkelogen Sven Nilsson (1787-1883) samt Anders Retzius (1796-1860) biolog,
antropolog, anatom och universitetslärare vid Karolinska institutet. Nilsson
och Retzius arbetade främst med att bygga upp teorin om skallindex, kopplat till ovan nämnda fysiska kännetecken, vilket kom att bli det som mest
sammankopplades med rasbiologin i vår samtid.

multipliceras detta tal med 100 = 1800. Detta värde dividerades sedan med
18, då fick man ett index på 100.
Om skallens bredd istället var 15 cm och längden 20 cm, då blev index
75.60
Det fastslogs efter en tid inom rasbiologin, att ett index över 80 kunde
hänföras till kortskalliga, medan ett index mellan 75-80 var ett mellanläge
och ett skallindex under 75 ansågs som långskalliga individer. Skallmätningen skulle i grunden kartlägga var de lägre raserna i landet fanns, och hur
nationen sedan skulle förhindra att dessa lägre raser beblandade sig med
högre stående raser och på så sätt degenererade nationen.61
Det första försöket att arbeta för en fast institution för rasbiologi eller rashygienisk forskning i Sverige kan återkopplas till 1909, när en av de drivande
sammanslutningarna i frågan bildades. Hösten 1909 bildades på hotell Kronprinsen i Stockholm Svenska Sällskapet för Rashygien. Stiftarna var främst
akademiker inom bland annat zoologi, botanik och psykiatri samt högt uppsatta riksdagspolitiker.
Året efter bildades i Lund 1910 Mendelska Sällskapet, som inriktade sig på
genetik och växtförädling. Bägge sällskapen var aktiva grupperingar för bildande av ett rasbiologiskt institut i Sverige och utvecklade ett effektivt lobbynätverk av vetenskapsmän, politiker, kulturpersonligheter och företagare
i hela landet.
Den ledande kraften inom Svenska Sällskapet för Rashygien kom att bli Herman Lundborg (1868-1943). Lundborg kom från Väse socken inom Karlstad
församling i Värmland. Han studerade en rad olika ämnen vid Uppsala universitet, bland annat zootomi, morfologi, psykiatri och neurologi. Senare
även embryologi och marinbiologi i Bergen, psykiatri i Nederländerna och
kriminalpsykologi i München.
Lundborg hade 1911 disputerat om ärftlig sjukdom på Listerlandet. Den
närmare sju kilo tunga avhandlingen ansågs enligt Lundborg bevisa, att den
ärftliga sjukdomen lett till ekonomisk och kulturell degeneration i Blekingebygden.62 Lundborgs slutsats var att detta hotade hela den svenska nationen
om man inte hindrade människor med undermåliga anlag att fortplanta sig.
Just detta att förhindra spridandet av sämre egenskaper var det bärande argumentet i hela det politiska rashygieniska arbetet.
Det första konkreta förslaget för inrättande av ett institut kom i december
1918. Då föreslog rektorn för Karolinska institutet Frithiof Lennmalm (18581924) i en skrivelse till Nobelkommittén i fysiologi eller medicin, att ett Nobelinstitut i rasbiologi och ärftlighetsforskning skulle inrättas vid Karolinska
60
61
62

Lundmark (2002), ss. 21-22.
Lundmark (2008), s. 215.
Hagerman (2006), s. 357.
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Institutet. Lennmalm, som själv var professor i neurologi, lyfte fram angelägenheten av att starta detta arbete och förhoppningarna om att med rasbiologins hjälp skapa ett friskare människosläkte i Sverige.
De bägge föreningarna arbetade målmedvetet och långsiktigt med lobbyverksamhet för att skapa en fast plattform för rasbiologin i Sverige. Tidigt
insåg man att man måste nå en bred publik för att kunna skapa motivation
för en institution. I en rad artiklar och föreläsningar förde man ut budskapet
om det stora samhällshotet som konsekvensen av en degenererad folkstam
utgjorde. Eftersom gruppen bestod av samhällsmedborgare ur det övre
skiktet med tyngdpunkt på den akademiska miljön och kända höga riksdagspolitiker, så nådde man fram med budskapet. Maria Björkman uttrycker det
välformulerat i sin artikel i Socialmedicinsk tidskrift;
Samhällsproblemen var flera, men kan sammanfattas i degeneration, ojämn
nativitet i olika befolkningsgrupper, skadliga miljöinflytanden i spåren av
industrialiseringen och urbaniseringen samt en allmän försämrad moral.63
Det var ett effektivt lobbyarbete som även tog folkbildningsmetoder till
hjälp för att nå in till den bredare massan. Lundborg tog initiativ till en populärvetenskaplig skriftserie rörande eugeniska frågeställningar. Serien som
gavs ut i åtta nummer, varav tre var dubbelnummer, mellan åren 1919-1923,
var en billighetsupplaga som alla kunde ha råd med. Skrifterna distribuerades till både utbildningsmiljöer och arbetsplatser och fick därigenom ett
kraftfullt genomslag.64 Förutom dessa gavs på P. A. Nordstedt & söner förlag
ut tre fristående titlar om rasbiologin.65
Det verksamma nätverket av anhängare till rasbiologin tog på sig att recensera varandras skrifter på ett positivt sätt i både landsorts- och centralortstidningar. Eftersom recensenterna var erkända samhällsbärare, blev
metoden mycket verksam. Förutom just denna serie så utkom en rad fristående häften från framförallt Lundborg inom olika ämnesområden kopplat
till rasbiologin.
En annan effektiv aktivitet för att på ett landsomfattande sätt engagera
föreningar och privatpersoner var det stora uppropet till den omfattande
Folktypsutställningen 1919, som följdes upp av det omfattande bokverket
Svenska folktyper 1919. Lundborg organiserade ett stort upprop under 1918,
Björkman (2012) Från rasbiologi till ärftlighetsskräck. 1/2012, s. 37.
Serien bestod av; 1. Hultkranz, J. Vilhelm, Om rashygien: dess förutsättningar, mål och medel. 1919.
2. Hofsten, Nils von, Modern ärftlighetslära. 1920. 3. Lundborg, Herman, En svensk bondesläkts historia sedd i rasbiologisk belysning. 1920. 4. Lund, David, Ungdomsbrottslighet och vanart i Sverige: deras
orsaker och bekämpande. 1921. 5. Broman, Ivar, Om befruktning samt om fruktsamhet och sterilitet från
rassynpunkt. 1921. 6. Lundborg, Herman, Degenerationsfaran och riktlinjer för dess förebyggande. 1922.
7. Essen-Möller, Elis, Sterilisationsfrågan: några social- medicinska och etiska synpunkter. 1922. 8. Nilsson, Martin P, Rasblandningarnas omfång och betydelse i det romerska kejsarriket. 1923.
65
Lundborg, Herman (1919)Rasfrågor i modern belysning. Von Hofsten, Nils (1917) Ärftlighetslära. Lundborg, Herman (1922) Rasbiologi och rashygien. Nutida kultur- och rasfrågor i etisk belysning.
63
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i syfte att ta fram exempel på svenska folktyper. Insamlandet av svenskt
folktypsmaterial engagerade ett flertal organisationer och uppropet utmynnade i den tidigare nämnda utställningen 1919 på Kungliga konstakademin
i Stockholm. Utställningen turnerade sedan även till Visby, Gävle, Uppsala
och Göteborg.
Det bakomliggande syftet med utställningen var att genom en stor nationell folkbildningsinsats låta svenskarna känna sig själva och sitt eget ursprung och därigenom lobba politiskt för ett rasbiologiskt institut i Sverige.
Hela denna propagandaverksamhet sammanfaller med den omfattande försvenskningsprocessen, som startat kring sekelskiftet. Vetenskapsjournalisten och författaren Maja Hagerman, uttrycker sig på följande sätt när hon i
boken Det rena landet beskriver utställningens syfte;
Svenskarna skulle få lära känna sig själva och sin egen förträfflighet men
också få veta vilka överhängande faror som hotade. På utställningen skulle
de med andra ord få möta rasbiologin.66

66
67
68

Foto: Repro Mats Spett 1998.

Utställningen omfattade ett femtiotal utställare och bland dem
fanns fotografen Borg Mesch från
Kiruna. Mesch fick diplom som
förstapristagare vid denna stora svenska folktypsutställning.
Diplomet, som var utformat av
konstnären och författaren Ossian
Elgström (1883-1950) och undertecknat av prins Eugen (1865-1947),
konstnären Carl Larsson (18531919), konstnären Anders Zorn
(1860-1920) samt arrangören Herman Lundborg, skattade Mesch
som sin främsta utmärkelse.67
Bland den Svenska folktypsutställningens gynnare och finansiärer, återfinns bland andra gruvdisponenten vid LKAB, Hjalmar
Diplom första pris för Borg Mesch
Lundbohm (1855-1926) som en av
i folktypsutställningen.
donatorerna, tillsammans med
några av hans närmare bekantskapskrets, som exempelvis konstnären Anders Zorn, upptäcktsresanden Sven Hedin samt författaren, poeten och
akademiledamoten Werner von Heidenstam (1859-1940).68 Noterbart är att
många ur Lundbohms nätverk finns med bland gynnarna för ett rasbioHagerman (2006), ss. 353-356. Se även Hedin (2001) Fjällvråken Borg Mesch, ss. 246-247.
Hedin (2001) Fjällvråken Borg Mesch, ss. 246-247. Se även Hagerman (2006), s. 357.
Svenska folktypsutställningen 1918. Programblad pristäflan, ss. 4-5.
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logiskt institut. Bland de mer kända kan nämnas författaren Selma Lagerlöf
(1858-1940) samt författaren, pedagogen, och särartsfeministen Ellen Key
(1849-1926).69

Faksimil av Ossian Elgströms
bok Karesuandolapparna.

Foto: Repro Curt Persson 2018.

Foto: Repro Curt Persson 2018.

Ossian Elgström, vilken utförde diplomet, var en ofta sedd gäst hos disponent Lundbohm. Elgström bedrev också egna inventeringar av den samiska
ursprungsbefolkningen. I de tre utgåvorna Lappalaiset, Hyperboreer och Karesuandolapparna beskriver Elgström samerna och i viss mån även lantalaiset, i främst Jukkasjärvi, Vittangi och Karesuando församlingar i ett blandat
konstnärligt, etnologiskt och rasbiologiskt perspektiv. Exemplen är otaliga
i dessa utgåvor då Elgström ofta på ett nedlåtande sätt beskriver urfolket
samerna, men även den nationella minoriteten tornedalingar.70

Faksimil av Ossian Elgströms bok Hyperborer.

Foto: Repro Curt Persson 2018.

Herman Lundborg skriver i slutordet Studiet av
svenska folktyper – ett betydelsefullt led i släkt- och
hembygdsforskningen i det
första stora verket om rasbiologi Svenska folktyper
1919, att det borde vara
en angelägenhet för den
svenska hembygdsrörelsen
att i samråd med rasbiologer ge ut periodiska skrifter beskrivande raserna
Faksimil av Ossian Elgströms bok Lappalaiset.
Lundborg, Runnström (1921), s. 51.
Elgström, Ossian (1919) Lappalaiset. Resor i Lappland och Norge. Elgström, Ossian (1922)Hyperborer.
Reseliv och forskningar bland Jukkasjärvilapparna 1919-1920. Elgström Ossian (1922) Karesuandolapparna. Etnografiska skisser från Köngämä och Lainiovuoma 1916-1919.
69
70
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Det intensiva lobbyarbetet gav till
slut resultat. 1920 arbetades det
fram en motion till Riksdagen angående inrättandet av ett statligt
institut för rasbiologi. Motionen
som lades fram av riksdagsmannen, socialdemokraten och dåvarande undervisningsrådet i
skolöverstyrelsen Wilhelm Björk
(1888-1975), var i huvudsak författad av Lundborg och anatomiprofessorn vid Karolinska Institutet
Vilhelm Hultkrantz (1862-1938).
Motionen undertecknades den
13 januari 1920 av ledamöter från
första kammaren, bland annat
Björk och socialdemokraten tillika
överinspektören för sinnessjukvården i Sverige Alfred Petrén (1867Faksimil av Svenska Folktyper.
1964). Ur andra kammaren
kan noteras att socialdemokraten
Hjalmar Branting (1860-1925) och högerledaren Arvid Lindman (1862-1936)
var två av undertecknarna. Motionen bifölls med stor majoritet fredagen
den 13 maj 1921. I och med detta kunde medel avsättas för ett inrättande av
Statens institut för rasbiologi, vilket blev det officiella namnet på inrättningen.
Under riksdagsdebatten om inrättandet av ett institut för rasbiologi argumenterade förespråkarna ibland övertydligt för motionens bifallande. Ett
exempel på en sådan argumentation för inrättandet kan belysas med den
liberale riksdagsmannen Johan Jönsson (1875-1938) i Revinge;
Nationen såsom sådan har både rättighet och skyldighet att skydda sig mot
fortplantning av … släkter och … individer, som från början är predestinerade för fängelser, dårhus och idiotanstalter.72
För verksamheten tillsattes en styrelse bestående av sju personer med
landshövdingen i Uppsala Hjalmar Hammarskjöld (1862-1953) som ordförande. Som chef tillsattes Lundborg, vilken satte upp en liten stab för att organisera arbetet. Lundborg fick titeln chef med professors titel. Närmast ho71
72

Lundborg, Herman (1919) Svenska folktyper, ss. 233-235.
Lindqvist (1997), s. 54.
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Foto: Repro Curt Persson 2018.

i Sveriges olika landskap.71 Detta hörsammades inte i någon större omfattning, annat än i Dalarna, där mindre publikationer framställdes.

Foto: Curt Persson 2018.

nom en ställföreträdare och ansvarig statistiker,
en medicinsk assistent samt en rasbiolog. Staben
kom senare att utökas med bland annat en genealog, en antropolog, assistenter inom olika fack
och fältassistenter, främst då under undersökningarna i Norrbotten. Fältassistenterna rekryterades oftast lokalt. Driftsbudgetens anslag var
från början 60 000 SEK per år, vilket motsvarar
ca 1,5 miljoner SEK i dagens penningvärde.

Institutet för rasbiologis första sigillstämpel.

Verksamheten var placerad inom Uppsala universitet som en egen fristående
enhet och hade en snävt tilltagen budget, något som gjorde att personalplaneringen var svår. Tidvis fick man vakantsätta exempelvis fotograftjänsten
från 1929. Ständigt var den snävt tilltagna budgeten ett återkommande tema
i årsberättelserna för verksamheten.73 Lundborg och styrelsen äskade inför
varje verksamhetsår ökat anslag, och vakantsatta tjänster var mer regel än
undantag.
Nätverket kring rasbiologin arbetade intensivt med att få in privata bidrag för
verksamheten, med visst resultat. Från familjen Wallenberg kom exempelvis
bidrag och Lundborgs gode vän i Vittangi, prästen Georg Bergfors (18821975), skrev i pressen och efterlyste ”vidsynta” donationer för institutets
verksamhet.74 Ett flertal enskilda donationer kom alltså in till verksamheten
såväl från kända svenska kultur- och politiska personligheter, som företagsföreträdare. De allra flesta av dessa donatorer fick bland annat positiva presentationer i det rasbiologiska presentationsmaterialet, där de föreställdes
med porträtt och positiva undertexter, inte sällan benämnda som rena nordiska typer.
Den hierarkiska uppbyggnaden inom verksamheten följde de normer som
var gängse för tiden. I fallande ordning och medföljande lönegrad var det
chef, statistiker, rasbiolog, genealog, antropolog, assistent, reseassistenter,
fotograf, skrivbiträde och till sist vaktmästare. Totalt omfattade lönelistan avseende fastanställd personal, tidsbegränsad anställning, fältassistenter samt
tillfälliga skrivbiträden drygt 60 personer perioden 1922-1934.75
Det bör noteras att bejakandet av detta tankegods om rashygien och införandet av ett Institut för rasbiologi i Sverige, gick tvärs igenom det dåvarande politiska landskapet. Likväl som det fanns motståndare till verksamheten
inom alla politiska miljöer vid samma tid.
73

74
75

2018-01-15, Arkivhandling Carolina Rediviva. Handskrifter. Signum B3. Volym 1. Verksamhetsberättelser
och verksamhetsplaner.
Broberg (1995) Sid 16.
2018-01-15, Arkivhandling Carolina Rediviva. Handskrifter. Signum D1. Volym 1. Avlöningsliggare.

96

”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet

4.3 Fallstudiens genomförande
Studien genomförs som en mindre fallstudie, där utgångspunkten är att
klarlägga i vilken omfattning tornedalingar förekommer i det arkivmaterial
som utgörs av Institutet för rasbiologis återstående material. Vidare skall
fallstudien belysa hur den nationella minoriteten tornedalingar framställs
i Institutet för rasbiologis presentationer. Slutligen skall fallstudien åskådliggöra hur det lokala fältarbetet organiserades och genomfördes, samt på
vilka orter i Tornedalen Institutet för rasbiologi var verksamma med fältstudier.
Detta kompletteras med tidigare forskningsinsatser belysande rasbiologin
i Sverige generellt med specifikt fokus på tornedalingar. I någon mån tillförs
även denna fallstudie, med delar av det omfattande intervjumaterialet vilket
genomförts inom ramen av förstudien.
Fallstudiens avgränsning utgörs i huvudsak av det arkivmaterial som finns
tillgängligt om Institutet för rasbiologi, i Carolina Redivivas samlingar. Arkivmaterialet som legat till grund för fallstudien består av blandade arkivalier
som bokföring och ekonomi, brevsamling, avlöningslistor, personalmatriklar,
årsberättelser, verksamhetsplaneringar, litteratur, diarium för utgående och
inkommande skrivelser, riksdagstryck, inventarieförteckningar, protokoll,
klippböcker, föreläsningsmanuskript, arbetsordningar samt fotografier.
Arkivet är inte intakt från perioden då Lundborg var chef för Institutet.
När Lundborg slutade i samband med sin pensionering 1935, tog han med
sig en del av arkivmaterialet. Vilket material Lundborg tog med sig och vilken omfattning detta hade är inte känt.
I samband med att Institutet för rasbiologi slutligen lades ner 1958, överflyttades hela arkivet från dess lokaler till Uppsala universitetsbibliotek Carolina
Rediviva. Vid överflyttningen gjordes även en större gallring av materialet,
där bland annat ett omfattande material från fältarbetet förstördes. Det material som destruerades var bland annat alla inventeringskort för enskilda
individer. Korten innehöll basuppgifter om individen, men även angivelse av
hårfärg, såväl huvud och ansikte som kropps- och könshår. Till detta angavs
även efter genomförd mätning, även skallindex för varje individ. Inventeringskortet innehöll även ett individnummer, vilket kopplades till de fotografier som togs av individen. Generellt togs porträttbild framifrån och från
sidan. Vidare helkroppsbild, framifrån och från sidan, och i vissa fall bild på
individen/individerna avklädd/a. Korten användes i huvudsak för den kvantitativa forskningen när de oändliga tabellerna skulle byggas och presenteras i olika utgåvor. För urfolket samerna finns ett antal tabeller bevarade i
arkivet.
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Bildmaterialet från Institutet för rasbiologi, omfattar 12 123 bilder, fördelade
över 105 olika album och 54 mappar/kuvert. Alla bilder är gruppindelade i 15
olika avdelningar A-O, enligt nedan:
ABCDEFGHIJKLMNO-

Album med allmänt orienterande innehåll.
Övervägande nordiska typer.
Övervägande ostbaltiska typer.
Lappar och lappblandad befolkning.
Judar.
Vallonättlingar.
Zigenare och deras ättlingar.
Diverse blandtyper.
Yrkesgrupper.
Landskapsbefolkningar.
Tvillingar och trillingar.
Brottslingar och andra undermåliga.
Helbilder mm.
Kåtor och stugor.
Främmande rastyper.

I fallstudien har urval gjorts av bildmaterialet, med anledning av fallstudiens
omfattning och den tid som stått till förfogande. Urvalet har omfattat bildmaterial ur kategorierna:
A
A:4
A:7

Album med allmänt orienterande innehåll.
Finnar och lappar i Sverige, urval.
Rasbiologiska institutets utställning å ”Svea Rike” 1930-31.

C
C:1
C:2
C:3
C:4

Övervägande ostbaltiska typer.
Finska typer, huvudsakligen från Norrbotten 1916-1922.
Finska typer.
Blandbefolkning i Soppero (Jukkasjärvi socken)
och närliggande byar.
Norrbottensfinnar.

D
D:31
D:37
D:38

Lappar och lappblandad befolkning.
Nomadskolebarn från Jukkasjärvi 1932.
Blandbefolkning från Gällivare 1932.
Lappar och finnblandad befolkning från Gällivaare.

Helbilder mm.
M
M:3 Manliga rastyper, finska och ostbaltiska blandtyper.
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M:5 Kvinnliga rastyper (lapska, finska o.a.)
M:9 Helbilder av nomadskolegossar från olika lappmarker.
M:10 Helbilder av nomadskoleflickor från olika lappmarker.
Fotografier i mappar och kuvert.
Kuvert nr. 1-21. 23-48, 50-52.
25: Godsägare, fabriksägare, direktörer, ingenjörer.
30: Kända svenskar.
Förutom bildmaterialet så har även brevsamlingen utgjort den stora basen i
förstudien, vad gäller arkivmaterialet vid Carolina Rediviva. Brevsamlingen vilken omfattar ca 2 000 brev, har en god spridning såväl ur ett geografiskt som
socioekonomiskt perspektiv.
Brevkorrespondensen mellan Institutets chef Herman Lundborg till enskilda och andra institutioner, ger bland annat en tydlig bild av hur själva
institutet drevs internt, i fråga om rekryteringar, medelsanskaffning, kommunicerandet med huvudansvariga vid staten. Korrespondensen beskriver även
tydligt aktiva och presumtiva donatorers förhållande till verksamheten.

4.4 Tornedalingar i arkivmaterialet
Efter den genomgång av material i Carolina Rediviva Uppsala Universitetsbibliotek vilket gjorts i denna fallstudie, kan konstateras att samtliga fem nationella minoriteter förkommer i arkivets handlingar. Dominerande är material
beskrivande ursprungsfolket samerna, men alla övriga nationella minoriteter
finns representerade i materialet.
När det gäller gruppen tornedalingar kan konstateras att gruppen finns
representerat i en större omfattning än tidigare kunskap, om arkivmaterialet.
Att beakta i materialet är att man från Institutets synvinkel ofta har angett
tornedalingar som finska undersåtar och i vissa fall även benämningen tattare
i arkivmaterialet vilket innebär att det torde föreligga ett mörkertal i underlaget, vad gäller antalet tornedalingar i
arkivmaterialet.76

76

Begreppet tattare avser i samanhanget
en socioekonomisk definition av gruppen,
inte enbart en rasbenämning.

Foto: Repro Curt Persson 2018.

I materialet finns bilder och dokument
som synliggör att rasbiologiska fältstudier genomförts på ett flertal orter i Tornedalen, med tyngdpunkt på de nordligaste. Bland orterna som med säkerhet
ha kunnat fastställas i förstudien där
Titelblad av bildalbum Norrbottensfinnar.
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fältarbete genomförts, främst i bildmaterial, kan nämnas; Karesuando, Övre
Soppero, Nedre Soppero, Lannavaara, Vittangi, Svappavaara, Jukkasjärvi,
Kurravaara, Käyrävuopio, Kattuvuoma, Junosuando, Tärendö, Pajala, Korpilombolo, Övertorneå samt Haparanda.
Generellt är personerna i bildmaterialet anonymiserade där de presenteras i de olika bokutgivningar som Institutet för rasbiologi gav ut. I grundmaterialet som fallstudien arbetat med, är däremot namn och ort ofta nedtecknat, vilket ger en beskrivning av såväl individ som familjetillhörighet. I
fallstudien kunde 154 personer identifieras med namn och hemort tillhörande gruppen tornedalingar.77 Till detta tillkom bland annat gruppbilder på
skolbarn och konfirmander, där endast läraren var namngivna.78
Brevkorrespondensen ger vidare även en bild av vilka orter som var knutpunkter i fältarbetet där aktiva personer arbetade med insamling av data
dels mot ersättning, men ofta även genom sin roll som auktoritetsperson
på orten. Dessa auktoritetspersoner var oftast folkskollärare, präster och
ledande predikanter, samt handelsmän på platsen. Brevkorrespondensen
ger även en bild av enskilda personers engagemang på de olika orterna i
Tornedalen. Engagemanget bestod oftast i enskilda penninggåvor direkt till
Herman Lundborg, eller praktisk hjälp bestående av logi, transport och förplägnad i samband med institutets fältarbeten.

4.5 Rasbiologin i praktiken
Fallstudien har genom arkivstudierna försök att analysera hur det i praktiken gick till när fältstudierna genomfördes av tornedalingarna och samerna.
Vilka var förutsättningarna och hur såg den lokala organisationen ut? I analysen belyses även vilka direkta konsekvenser detta fick för gruppen tornedalingar och de enskilda individerna.
Innan Institutet för rasbiologi startade i Sverige, genomfördes praktiska fältundersökningar runt om i landet. Redan 1912 tar Herman Lundborg kontakt
med prosten Georg Bergfors i Vittangi, med att få hjälp att utföra statistiska
utdrag från församlingens kyrkoböcker. Anledningen till detta var att i förväg kunna kartlägga befolkningen innan fältarbetet skall genomföras. Det
kom att dröja ända till året därpå innan alla förberedelser var klara, såväl
ekonomiska som praktiska.
Försommaren 1913 anländer Lundborg till Gällivare järnvägsstation med
nattåget från Stockholm – Uppsala. Därefter begagnas hästskjuts via gruvsamhället Malmberget medelst den gamla körvägen till Vittangi, där prosten
77
78

Antalet baserat på det material som gicks igenom under fallstudien.
Gruppbilderna innehöll i medeltal 10 individer per bild. Totalt sju gruppbilder i det genomgångna
materialet.
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Bergfors möter upp. Kyrkbyn Vittangi och Bergfors hem, kom att bli något
av en första nav för de kommande fältarbetena inom Jukkasjärvi vidsträckta
församling. Lundborg kom att genomföra årliga fältinventeringar i närliggande byar runt Vittangi och Jukkasjärvi, under flera säsonger fram till 1917.
En annan knutpunkt kom att bli Svappavaara, där Lundborg oftast tog
in hos folkskolläraren, senare tillika lappfogde och nomadskoleinspektör,
Olof Holm (1877-1929). Olof Holms yngre syster folkskolläraren Hilja Holm
(1891-1957), kom att bli en av Lundbergs fältassistenter under många år. Med
Vittangi och Svappavaara som utgångspunkter, genomfördes omfattande
fältstudier åren 1913-1917.
Det är tydligt att fältstudierna aldrig skulle ha kunnat genomföras utan det
lokala stödet. Förutom redan nämnda auktoriteter som Bergfors och Holm,
så var en nyckel för genomförandet stödet från gruvdisponenten Hjalmar
Lundbohm. Förutom ett ekonomiskt stöd fick Lundborg även en stor hjälp
av disponentens lokala och nationella nätverk. Just dessa kontakter kom
även att bli till stor hjälp i det omfattande lobbyarbetet för ett Institut för
rasbiologi Sverige, vilket senare blev en realitet 1922.
Rent konkret genomfördes själva fältstudierna som en mindre expedition.
Planläggningen startade Lundborg hemma i Uppsala, där han intensivt brevväxlade med någon nyckelperson på plats i det aktuella området, där fältstudierna skulle genomföras. Vid fältarbetena 1913-1917, var det oftast prosten
Bergfors i Vittangi, som var den lokale organisatören. Det ankom på denna
att ordna med hästskjutsar, medhjälpare, logi och mat med mera. I sin roll
som pastor åtnjöt Bergfors ett visst mått av auktoritet hos lantalaiset och
urfolket samerna, varför sällan någon satte sig till motvärn när fältstudierna
skulle genomföras. För att sondera vilka hem som skulle besökas i de olika
byarna, använde sig Bergfors inte sällan av andra auktoriteter i byarna, som
exempelvis byäldste, lokala læstadianpredikanter med flera.79
En nyckelperson bland predikanterna var den uppburne læstadianpredikanten August Lundberg (1863-1930) i Lannavaara.
Lundberg som bekände sig till östlæstadianerna, eller gammellæstadianer som gruppen själva benämner sig, korresponderade flitigt med Herman
Lundborg och pastor Bergfors innan fältarbetet satte igång.80
Som predikant och föreståndare för Lappska missionens vänner, hade
Lundberg ett stort inflytande bland såväl urfolket samerna som lantalaiset.
Därför kunde han i detalj förbereda besöken hos de utvalda familjerna. Urvalet i Vittangiområdet skedde genom de förberedelser som genom kartInom den læstadianska väckelsen fanns 2007 fyra huvudgrenar. Dessa var vid tillfället, De förstföddas
församling, även benämnd västlæstadianer. Gammellæstadianer, även benämnda Östlæstadianer. Lyngeretning, en gren i Nordnorge. Nyväckta, en gren i främst i Finland. Under dessa fyra huvudgrupper
fanns år 2007 36 olika undergrupperingar, fördelat på de fyra huvudgrupperna. (Persson 2008).
80
Carolina Rediviva, brevsamling Herman Lundborg.
79
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läggning av befolkningen ur kyrkböcker som Lundborg tidigare initierat,
samt den lokalkännedom om familjerna som Bergfors och Lundberg hade.

Foto: Repro Curt Persson 2018

När Herman Lundborg anlände till den by han skulle fältinventera, medföljde oftast lokala tolkar i form av folkskolläraren, prästen eller någon annan
auktoritet från kyrkbyn. Man kan bara försöka föreställa sig hur de utsatta familjerna upplevde besöket. En professor tillsammans med exempelvis
prästen, tillkännager att de utvalda skall underkasta sig en fullständig undersökning, påkallat av vetenskapen och senare även staten. Ett påbud på
ett främmande språk där även de lokala förtroendepersonerna i egenskap av
sin tjänsteauktoritet bekräftar påbudet.
Själva undersökningen av individerna började med okulärinventering.
Professor Lundborg gjorde en bedömning av den enskilde individen genom
att okulärt betrakta denne. Samtidigt noterade den medföljande fältassistenten de olika omdömen som Lundborg fällde om individen. Fältassistenten var i de allra flesta fall lokalt rekryterad, som exempelvis tidigare omnämnd Hilja Holm.
Fältassistenten noterade de uppgifter som Lundborg meddelade, i ett fältinventeringskort. Detta fältinventeringskort var tillverkat av styv papp i ett
format omfattande 240 x 170 mm, efter en förlaga av professor Lundborg. På
första sidan fördes obligatoriska personuppgifter, som ålder, kön, hemvist
med mera. Var det en kvinna klipptes det högra hörnet på fältkortet av, var
det en man klipptes det vänstra.

Fältkort för rasinventering, sida A.
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Den andra sidan av kortet var indelat i en mängd olika fält, rubricerade exempelvis ögonfärg, rasbedömning, med mera. Alla mått som fördes in i de
olika kolumnerna, var i förhållande till idealmåtten för den nordiska rasen,
enligt det vetenskapliga tankegodset rasbiologin byggde på. Exempelvis så
angavs i procent hur mycket längden på individen avvek från idealnormen
av nordisk typ. Förutom längdmått mättes ett otal olika vinklar och avstånd
av kroppens olika delar. Allt fördes noggrant in i inventeringskortet. Den
andra sidan av kortet innehöll även uppgifter om hudfärg, hårfärg på huvud,
ansikte och könshår. Vidare genomfördes även skallmätning av individerna,
vilket erhållet värde även fördes in i inventeringskortet.

Fältkort för rasinventering, sida B.

Efter den okulära bedömningen professor Lundborg gjorde, vidtog fotografering av individer och i vissa fall även grupper. Grupperna kunde vara
skolklasser och hela eller delar av familjer. Just fotograferingen var ett av de
grövre övergreppen, när det gäller de djupt religiösa læstadianska familjerna
och individerna. Inom læstadianismen är just avbildning av människan en av
de största synderna man kan utsätta sig för. Inför detta kunde individerna
inte värja sig, eftersom de lokala auktoriteterna tydligt uttryckt att man var
tvungen till detta.
Den noggranna fotograferingen bestod av olika moment. Ofta helbild av
individ utomhus, framifrån och från bägge sidor. Ibland halvbild av individ
eller förälder med barn inomhus med kläder på, fotograferade i halvfigur
rakt framifrån och från sidan. Sedan nakenbild av individ, rakt framifrån,
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bakifrån och från sidan i helfigur. I fältinventeringskortet angavs sedan ett
serienummer vilket även korresponderade med de fotografier som tagits av
individen. Fotografering av individer gälle såväl vuxna som barn.
Alla uppgifter ur fältinventeringskortet sammanställdes senare till tabeller av Herman Lundborg. När Institutet för rasbiologi sedan startades, anställdes särskilda registratorer för att föra in uppgifterna i tabeller. Några av
dessa tabeller finns presenterade i olika publikationer från Institutets utgivningar, med start från 1922.
Fältundersökningarna fortsatte även utan att professor Lundborg var på
plats vid fältinventeringarna. När Institutet för rasbiologi startat rekryterades fältinventerare för att utföra fältarbete på olika platser i landet, med
fokus på det nordliga rummet. Lundborg själv kom att fokusera på studier av
samerna, under sin kvarvarande tid som chef för Institutet för rasbiologi.
Övergreppen som undersökningarna innebar för såväl de enskilda och grupper, satte djupa spår hos individerna, men även för de grupper som utsattes.
De individer som utsattes av övergreppen, fick heller inte någon information
vad undersökningen egentligen skulle leda till. I enstaka fall erhöll någon ett
fotografi som ersättning för övergreppet. I arkivmaterialet som utgör brevsamlingen, återfinns ett antal brev där brevskrivaren efterfrågar just fotografier från undersökningstillfället. Just detta är fullt förståeligt, eftersom de
porträttfotografier som finns i arkivmaterialet oftast har en hög konstnärlig
verkshöjd.
Den första publikationen som gavs ut med delar av underlaget från fältundersökningarna i det nordliga rummet kom 1919. Det var ett första påkostat
praktverk som finansierades med hjälp av donationer i samband med uppropet från den stora folktypsutställningen. Praktverket Svenska folktyper.
Bildgalleri, ordnat efter rasbiologiska principer och försett med en orienterande översikt av Doc. Herman Lundborg. Just denna publikation nådde med
största sannolikhet aldrig fram till de som drabbas av övergreppet, eftersom
utgåvan var dyr och i det flesta fall endast fanns på institutioner runt om i
landet.
Men i samband med att Institutet för rasbiologi startat sin verksamhet
1922, kom de första större bildpubliceringarna av fältinventeringsmaterialet.
Till en början publicerades material främst i de större tidningarna i centralorterna, men relativt snabbt fanns artiklar att läsa även i landsortstidningar.
En som tidigt skrev egna artiklar om vikten av att framgångsrikt motverka
degenereringen av den nordiska rasen genom ett aktivt rashygieniskt arbete
i det nordliga rummet, var prosten Georg Bergfors.
Under 1922 kom den första folkupplagan som behandlade ämnet, en bok
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Det är nog inte svårt att sätta sig in i
upplevelsen när någon som blev mätt,
fotograferad och bedömd, till slut fick
ta del av materialet från Institutet för
rasbiologi. Att i vissa fall se sig själv
eller nära anhöriga beskrivna som ett Faksimil rasbiologi i folkupplaga.
hot mot den nordiska rena svenska
rasen, i kapitlet Norrbottensfinnar och finska typer bland svensk befolkning
i Sverige och svensk-Finland. I slutet av 1920-talet och tiden fram till andra
världskriget, publicerades mängder av artiklar och böcker som beskrev de
”undermåliga”, det vill säga de som enligt rasrenhetsläran degenererade den
svenska folkstammen, där ibland - tornedalingar. Utifrån intervjuer framkommer det att en tystnadskultur bredde ut sig efter andra världskriget, såväl hos de som utsattes för övergreppen, likväl de som utförde handlingarna.
Denna tystnadskultur konserverade skammen hos de människor som blev
utsatta för övergreppen i rasbiologins framfart. Efterföljande generationer
fick därför sällan höra berättelserna om vad deras föräldrar utsattes för.
När upphörde då denna pseudovetenskap att verka i det nordliga rummet?
Utifrån fallstudiens underlag finns inget i det efterlämnade materialet vid
Carolina Rediviva, som antyder att fältinventeringar skall ha förekommit efter det att Herman Lundborg 1935 avträdde sin tjänst som chef för Institutet
för rasbiologi. Efterträdaren Gunnar Dahlberg (1893-1956) kom efter en tid
att helt ändra riktning vad gäller teorin om den överlägsna Nordiska rasen.
Dahlberg agerade öppet mot nazismen redan vid sitt tillträde som chef för
Institutet för rasbiologi. Efter Dahlbergs frånfälle avvecklades verksamheten
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Foto: Repro Curt Persson 2018.

i litet format med titeln Rasbiologi.
Rasbiologi och rashygien. Nutida kultur- och rasfrågor i etisk belysning.
H Lundborg. Det var Nr: 13 i Svenska
sällskapets för rashygien skriftserie,
under redaktion av Herman Lundborg.
Boken var i ett mindre format, men i
stor upplaga för att nå så stor spridning som möjligt. Klassuppsättningar
kom att finnas i folkskolebiblioteken,
där barnen till de avbildade och beskrivna kunde läsa om mindre värda
raser som de själva, enligt rasteorin,
tillhörde.

och det kvarvarande arkivet flyttades som tidigare beskrivits till Uppsala
universitetsbibliotek Carolina Rediviva.
Men fortfarande kunde studenter vid lärarutbildningar i Uppsala så sent
som 1960, läsa extra kurser i sin utbildning med beteckningen fysisk antropologi, där bland annat skallmätning lärdes ut som en metod att fastställa
människans rastillhörighet.81 Just detta kan möjligen ge en förklaring till de
vittnesmål som framkommer i de intervjuer som genomförts i förstudien, att
individer blivit utsatta för skallmätningar så sent som under 1950-1960-talet. Men inget tyder på att dessa handlingar som utfördes av lärare i Tornedalen skulle vara sanktionerat av dåvarande skolöverstyrelsen. Med största
sannolikhet utfördes dessa mätningar av enskilda lärare, övertygade om rasrenhetsläran som en del i den allmänna försvenskningsprocessen.

4.6 Sammanfattning
Fallstudiens huvudfrågeställningar var att ge en överblick av i vilken omfattning tornedalingar utsattes för övergrepp i det rashygieniska arbetet, alltså
hur många individer som kan fastställas har blivit föremål för rasbiologiska
undersökningar och på vilka orter. Vidare skall fallstudien försöka bringa
klarhet i hur det lokala fältarbetet genomfördes, samt hur organisationen
var uppbyggd lokalt.
Utifrån det material som tidigare varit känt genom media, litteratur och
hörsägen, är bilden av att Institutet för rasbiologi i första hand arbetat med
att undersöka urfolket samerna. Mycket av den bilden har konstruerats dels
genom institutets chef Herman Lundborgs eget intresse av urfolket samerna
som grupp, och dels med anledning av den uppmärksamhet som rasbiologin
som pseudovetenskap rönt under senaste årtiondet. I merparten av publikationer som beskrivit rasbiologin har fokus legat just på urfolket samerna
som grupp.
I fallstudiens undersökning av i första hand urval av bildmaterial, kan
säkerställas att i det kvarvarande arkivmaterialet finns underlag till att
identifiera minst 154 individer med namn och hemort utgörande tornedalingar. Det andra som fallstudien kan vederlägga genom studier av utvalda
arkivmaterial, är att följande orter i Tornedalen har varit föremål för rasbiologiska fältstudier, under perioden 1913-1935, nämligen Karesuando, Övre
Soppero, Nedre Soppero, Lannavaara, Vittangi, Svappavaara, Jukkasjärvi,
Kurravaara, Käyrävuopio, Kattuvuoma, Junosuando, Tärendö, Pajala, Korpilombolo, Övertorneå samt Haparanda.
81

Intervju med man f 1939 i Luleå. Student vid Uppsala lärarutbildning 1960.
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Det är även klarlagt i fallstudien hur det lokala fältarbetet organiserades och
genomfördes. En omfattande brevkorrespondens mellan Herman Lundborg
och lokala företrädare startade redan 1912, i förberedande syfte. Dels handlade det om att med hjälp av lokala strategiska auktoritetspersoner börja arbeta med ett urval av familjer i de olika byarna, vilka ansågs lämpliga för rasbiologisk undersökning. Samtidigt startade även arbetet med att bygga upp
familjeregister med de gamla kyrkböckerna som underlag. Registren skulle
underlätta urvalet för Lundborg när väl det praktiska fältarbetet startade.
Lundborg inledde de praktiska fältundersökningarna i Torne lappmark
redan våren 1913, och utgick då främst från Vittangi kyrkby och senare även
Svappavaara. Som tidigare konstaterats i fallstudien, var kyrkan en av förutsättningarna för att kunna genomföra såväl fältarbetet som förarbetet till
detsamma. Andra förutsättningar för genomförandet var lojala tolkar, oftast
utgörande traktens folkskollärare eller ledande læstadianpredikanter. Till
detta skall även adderas finansiering av fältarbetet som inte sällan kunde
finansieras genom privata donationer, direkt till Herman Lundborg. När Institutet för rasbiologi startades 1922, lades kostnader för fältarbeten in i den
ordinarie driftsbudgeten.
Sammanfattningsvis kan konstateras att:
• Tornedalingar förekommer i arkivmaterialet i en större omfattning är
vad tidigare var allmänt känt, samt att över 150 personer har kunnat identifieras med namn och hemort.
• Det rasbiologiska fältarbetet kunde genomföras med en lokal organisation, där bland annat svenska kyrkan var en av drivkrafterna.
• Det finns starka skäl till att genomföra en mer omfattande undersökning av Institutet för rasbiologi arkivmaterial, för att få en tydligare bild
av hur tornedalingar utsattes för detta övergrepp.
• Det finns skäl till att genomföra forskning på vilka konsekvenser rasbiologins övergrepp fått för individer och grupper i vår samtid.
• En uppföljande undersökning bör ske, för att klargöra hur sent i tid man
tillämpade rasbiologiska undersökningar i praktiken med anledning av
vittnesuppgifter.
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5. Avslutande diskussion
5.1 Sammanfattning
Den genomförda förstudien har enligt ovan kunnat besvara huvudfrågorna i
enlighet med moment 1.2. Resultatet av förstudien kan även ligga till grund
för ett fortsatt arbete i avseende att belysa den svenska statens förhållningssätt till den nationella minoriteten tornedalingar och alla dess varieteter, exempelvis lantalaiset och kväner.
De förslag till nästa steg i processen som avlämnas i moment 5.2, är författade av processledaren och syftar på de resultat som framkommit i förstudien. Efter förstudiens överlämnande till beställaren STR-T, kommer
beställaren att med förstudien som underlag precisera nästa steg i den egna
processen. Detta nästa steg omfattar i huvudsak de fyra avslutande frågeställningarna i moment 1.3.
Som författare av förstudien kommer jag att föreslå en strategi till nästa
steg, vilket redovisas här nedan i moment 5.2.

5.2 Förslag till nästa steg
I moment 1.2 i förstudien preciseras förstudiens huvudsyfte, där det även
framhålls att förstudien ska presentera förslag till en möjlig strategi för en
fortsatt process med förstudiens resultat som grund. Vidare utvecklas frågeställningarna inför fortsättningen efter förstudien är klar, i moment 1.3,
där en precisering enligt följande görs:
• Varför skall en större undersökning om statens övergrepp på
tornedalingar genomföras?
• Vad skall en sådan större process innehålla?
• Vad skall en sådan process syfta till?
• Vilka skall delta i en sådan process?
Dessa fyra ovanstående punkter äger STR-T att hantera i den fortsatta processen, varför dessa utlämnas i förstudiens förslag. Med stor sannolikhet
korresponderar förstudiens förslag med beställarens, i flera avseenden.
Det finns en rad olika delar i förstudien, som individuellt skulle kunna utgöra ett eget forskningsprojekt, men sett utifrån förstudiens syfte kan några
explicita områden synliggöras.
Man bör vara medveten om att förstudien är en solitär företeelse, så till
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vida att beställaren STR-T ännu inte har allierat sig med någon annan part i
arbetet, som i exempelvis urfolket samerna gjort med Svenska kyrkan i det
omfattande försoningsarbetet.
Detta gör att de förslag till nästa steg som förstudien ger uttryck för, har
större möjligheter att realiseras med en tänkbar framtida allians.
5.2.1 Berättelseantologi
En bärande del i förstudien är alla intervjuer som genomförts inom de förutbestämda fokusområdena. Just dessa intervjuer bör utgöra en stomme i
ett fortsatt intervjuarbete, av flera olika skäl. Dels så har inte alla som meddelat att de har en berättelse att lämna hunnits intervjuas under förstudiens
processtid, dels hör fortfarande människor av sig för att lämna berättelser.
Det finns en inneboende kraft i den muntliga historien, som intervjuer
utgör. Begreppet muntlig historia kommer ursprungligen från det etnologiska forskningsfältet oral history vilket bygger på forskarens utfrågning av
aktören genom exempelvis frågelistor, enkäter eller intervjuer i olika tekniker.82 Metoden är speciellt användbar när en viss tidsperiod eller händelse
skall genomlysas där flera olika utsagor finns. Människan har ju som bekant
ofta olika uppfattningar om samma händelse, beroende på vilket förhållande
man har till aktiviteten.
Med anledning av detta föreslås att en antologi med ett urval av dessa
intervjuer produceras. Intervjuerna kan kompletteras med bildmaterial och
korta inledningar och kommentarer av anlitade redaktörer. En sådan antologi skulle dels ge röst till enskilda och grupper, men även vidga kunskapen
om tornedalingen som nationell minoritet och utgöra ett värdefullt tillskott
till exempelvis universitets- och högskoleutbildningar.
5.2.2 Utställning
Det material som förstudien presenterar kan mycket väl utgöra stommen till
en mindre vandringsutställning, i samverkan med annan part. En vandringsutställning skulle kunna fungera som en marknadsföring till att realisera och
initiera nya projekt för att synliggöra Tornedalen och tornedalingarna. En
sådan vandringsutställning bör formges så att den kan visas även i mindre
lokaler, och på olika arbetsplatser. Med fördel kan utställningen även göras
som en digital utställning, för en ännu bredare tillgänglighet. Utställningen
skulle även med fördel kunna kompletteras med en föreläsningsserie, inom
de olika fokusområdena som förstudien tar upp.
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Paul Thompson, Det förgångnas röst. Den muntliga historieforskningens grunder. Gidlunds.
(Södertälje 1980), ss. 9 – 14.
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5.2.3 Vetenskaplig antologi
Förstudien har även pekat på behovet av vetenskaplig forskning, när det gäller statens och kyrkans förhållningssätt till den nationella minoriteten tornedalingar med dess olika varieteter som exempelvis lantalaiset och kväner..
Ett gott exempel på en vetenskaplig antologi, kan vara svenska kyrkans
omfattande arbete De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och
samerna (2016), som kan ses som en förebild i ett arbete med den nationella
minoriteten tornedalingar och dess olika varieteter som exempelvis lantalaiset och kväner.
Inom språk- och lärdomsvetenskap har redan ett flertal framstående
vetenskapliga undersökningar genomförts.83 Resultaten av dessa undersökningar visar tydligt att ämnesområdet Tornedalen och tornedalingar behöver fler vetenskapliga undersökningar ur fler vetenskapliga perspektiv, som
exempelvis genus med betoning på kvinnors liv, unga vuxna, språk, sociologi, demokrati och ekonomi med flera områden.
Andra områden som bör vara föremål för vetenskaplig forskning är exempelvis avvittringsreformen och dess konsekvenser för den meänkielitalande
befolkningen ovan odlingsgränsen. Verdisystemets konstruktion och användande och orsaken till dess avveckling, samt Tornedalens tidigare historiska
utveckling vad gäller olika varieteter inom begreppet nationella minoriteten
tornedalingar. En vetenskaplig antologi skulle slutligen ge en bredare plattform för vidare forskning i ämnet, och en bra grund för universitetsstudier
inom flera olika ämnesområden.
Ytterligare ett område att belysa ur forskningssynpunkt, är den omfattande urbaniseringsprocessen som drabbade Tornedalen med start från
1950-talet. Hur många enskilda och familjer lämnade Tornedalen? Vad hände med det som blev kvar och de ägor som löstes in av staten till rådande
marknadsvärde? Hur gick det för alla dessa människor som flyttade in till
storstadsområdena och de växande industristäderna?
5.2.4 Läromedel
Ett område som är starkt eftersatt är relevanta läromedel som behandlar
Tornedalen och den nationella minoriteten tornedalingar med alla dess varieteter. Denna brist finns i såväl grundskolan som gymnasium och lärarutbildningar i alla dess stadier.
Problemet är heller inte exklusivt för just den nationella minoriteten tornedalingar, utan berör alla nationella minoriter inklusive urfolket samerna,
men det bör åtgärdas.
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Se bland annat moment 6.1 – 6.2 Littertur och arkiv.
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5.2.5 Tornedalens kultur- och kunskapscentrum
Genom hela arbetet med förstudien är det uppenbart att det saknas en
grundläggande fast plattform för att hantera olika frågor som berör Tornedalen och tornedalingarna. Urfolket samerna har startat sitt organisationsarbete långt tidigare än övriga nationella minoriteter i Sverige och resultatet
av detta arbete är synbart i såväl ett politiskt parlament, ett museum för
samisk kultur genom Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk, samt
ett antal plattformar för djupare samiska studier inom universitetsmiljön.
För den nationella minoriteten tornedalingars del, finns ett antal olika mindre embryon, till liknande etableringar. I Torneå är Tornedalens museum
etablerat, inkorporerat i den finska statliga museiorganisationen. På svensk
sida finns bland annat TOTE, Tornedalsteatern, med säte i Pajala, vilket drivs
med medel från medlemskommunerna, Region Norrbotten samt statligt
stöd.
I Övertorneå finns Nordkalottens Kultur och forskningscentrum etablerat,
vilket drivs i huvudsak med kommunala medel. Utöver detta givetvis organisationer som STR-T, och dess lokalföreningar med tidskriften Metavisi, samt
den fristående tidskriften Meänmaa. Därtill finns ett antal bokförlag som ger
ut litteratur helt eller delvis på Meänkieli.
Det vore därför angeläget att förutsättningar skapas för att bygga grunden
till en mer fast samordning för tornedalsk historia och kulturarv, likt urfolket samernas informationscentrum i Östersund.
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