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1 Inledning 

Nedanstående forskningsstudie har gjorts på uppdrag av sekretariatet till Sannings-och 

försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Studien bygger på det 

tidigare forskningsprojektet ”Språk och identitet i Tornedalen under det minoritetspolitiska 

paradigmskiftet efter 1935” (Dnr 721-2010-5490), beviljat av Vetenskapsrådet 2010. Syftet 

med projektet var att undersöka dåtidens attityder och förhållningssätt bland elever, lärare och 

föräldrar till språkpolitiken i skolan. Det genomfördes 2011‒2015 och slutredovisades till 

Vetenskapsrådet 2016-03-31. 

I projektet spårades elever som gick i skola under 1930-, 40-, 50- och 60-talet i två byskolor i 

Tornedalen.1 Den ena skolan låg vid gränsen till Finland, vid Torne älv, och kallades i projektet 

för Gränsälvsskolan. Den andra låg i inlandet och kallades Inlandsskolan. Utifrån 

skolmatriklarna i de två skolorna spårades 32 tidigare elever. De kontaktades och de som 

tackade ja blev intervjuade med bandspelare av mig hösten 2015. 

Intervjuerna blev på nytt aktuella som källmaterial när Sannings- och försoningskommissionen 

för tornedalingar, kväner och lantalaiset tillsattes 2020. Eftersom intervjuerna var gjorda som 

breda livsvärldsintervjuer som innefattade familjeförhållanden, skoltid, livet utanför skolan och 

erfarenheter som vuxen efter skoltiden, så fungerade de ypperligt som källmaterial till en studie 

för sanningskommissionen. En central målsättning för kommissionen har varit att undersöka 

hur den assimilerande skol- och språkpolitiken i Tornedalen påverkade skolbarnen. Det var en 

central målsättning också i det tidigare forskningsprojektet för Vetenskapsrådet, exempelvis att 

utreda på vilket sätt kränkningar och övergrepp skedde mot de meänkielitalande barnen i 

skolan. Där fanns också en uttalad målsättning att undersöka på vilket sätt moderniseringen av 

samhället påverkade individernas förhållningssätt till sitt meänkielitalade modersmål och till 

svenska, samt hur det påverkade deras identitet i bred bemärkelse. Likaså undersöktes 

konsekvenserna av assimileringspolitiken för de enskilda individerna. 

I Sannings- och försoningskommissionen har en ny etisk dimension tillförts i och med 

målsättningen att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att 

något liknande händer i framtiden. Det gör att intervjuerna tolkats på nytt och satts in i den 

bredare kontexten. Den utökade målsättningen för Sanningskommissionens uppdrag jämfört 

med forskningsprojektet för Vetenskapsrådet gör att studien kan beskrivas som ett nytt 

forskningsprojekt. De intervjuade har använt både termen ”finska” och ”meänkieli” om sitt 

tornedalsfinska modersmål som barn. Båda termerna används därför i nedanstående 

undersökning beroende på kontext. Begreppet ”tornedalsfinska” används här ibland för att 

 
1 I studien används begreppet Tornedalen för att beteckna det meänkielitalande området i Norrbotten. Det 

inbegriper bosättningsområdet för de grupper som kallar sig tornedalingar, kväner eller lantalaiset. På motsvarande 

sätt används den övergripande beteckningen tornedaling för de som vuxit upp i eller varit bosatta i Tornedalen.  
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skilja den finska varieteten av språket i svenska Tornedalen från det i Finland och finska 

Tornedalen. På motsvarande sätt används ibland ”tornedalsfinsk kultur” för att skilja den 

meänkielitalade kulturen från den svensktalande kulturen i svenska Tornedalen, men också från 

den nationella finska kulturen i Finland. Termen ”finskspråkig” avser en person som talar 

finska. Termen ”meänkielispråkig” eller ”meänkielitalande” avser en som talar meänkieli. När 

begreppet ”tvåspråkig” används så avser det en person som talar både svenska och finska eller 

meänkieli.  

Förutom intervjuerna med de tidigare eleverna så har i studien även en migrationsundersökning 

gjorts på grundval av drygt 550 elever vid de två skolorna. Deras bostadsorter under skoltiden 

vid Inlandsskolan och Gränsälvsskolan har jämförts med bostadsorten år 1990 utifrån uppgifter 

i det årets folkräkning. På så vis har ett migrationsmönster kartlagts. Det har kopplats samman 

med hur arbetsmarknaden i Tornedalen såg ut efter att de slutat skolan och har tolkats ur ett 

genusperspektiv. I det sammanhanget har även en tentativ undersökning av namnbyten gjorts 

för att se i vilken mån de har gjorts som ett resultat av assimileringspolitiken. 

Eftersom de lärare som undervisade eleverna i Inlandsskolan och Gränsälvsskolan inte levde 

vid intervjutillfället 2015 så har i stället två enkäter med tidigare lärare i Tornedalen använts. 

Genom dem har lärarnas värderingar om skol- och språkpolitiken undersökts. Den ena enkäten 

gjordes i den statliga Finnbygdsutredningen om Tornedalens skolväsende som publicerades 

1921. Den andra gjordes av länsskolnämnden i Norrbotten på uppdrag av Skolöverstyrelsen 

och publicerades 1968.  

En analys har även gjorts av innehållet i läroboken I våra bygder som skrevs av Julia Svedelius 

särskilt för Tornedalens skolor. Syftet har varit att undersöka hur den svenska nationalistiska 

synen på Tornedalen förändrades från när den första upplagan trycktes 1917 tills när den sista 

upplagan trycktes 1940. 

Arbetet med forskningsstudien för Sannings- och försoningskommissionen inleddes hösten 

2021 och har slutförts hösten 2022.  

1.1 Undersökningens syfte 

På liknande sätt som Norrlandsfrågan kom att bli en komplex politisk fråga i svensk politik i 

början av 1900-talet, så skulle man inom utbildningen kunna tala om Tornedalsfrågan som en 

specifik utbildningspolitisk fråga under den långa perioden från 1860-talet fram till nutiden. 

Skol- och språkpolitiken har av olika forskare undersökts med fokus på skolutbyggnad, 

läroplaner, assimileringspolitik, lärarnas syn på undervisning i svenska och finska, pedagogiska 

spörsmål och liknande frågor. Den har beskrivits som både ett maktförhållande mellan minoritet 
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och majoritet, och som ett imperiellt förhållande i ett postkolonialt perspektiv.2 Generellt har 

forskning om assimileringspolitiken mot skolbarnen haft ett uppifrånperspektiv. Denna studie 

tar därför sin utgångspunkt i hur skolbarn i Tornedalen själva upplevde skol- och språkpolitiken.  

Jag har gjort intervjuer i tidigare forskningsprojekt 2002 och 2005 med medelålders 

tornedalingar och samer som gick i skola på 1940- och 50-talet. De intervjuerna har visat att de 

upplevt graden av språktvång i skolan på mycket olika sätt. I andra intervjuer har en del uppgett 

att de inte upplevde ett sådant tvång. Användningen av finska eller svenska som hemspråk i 

familjerna varierade, liksom att föräldrarna kunde använda finska i samtal med de äldre barnen 

men svenska i samtal med de yngre. Det kunde innebära att de yngre barnen i vissa fall inte 

lärde sig meänkieli.3 Intervjuer med tornedalingar i förstudien för Sannings- och 

försoningskommissionen har visat att många upplevde det som ett tvång att tala enbart svenska 

i skolan.4 Tidigare gjorda intervjuer, liksom personliga informella samtal med ett antal 

tornedalingar, har visat att upplevelserna av språkpolitiken i skolan var olika. Barnen i 

Tornedalen blev efterhand tvåspråkiga, men det är inte klarlagt hur de använde finska och 

svenska hemma, i skolan och i byn utanför hemmet under sin uppväxt. En relevant 

frågeställning är hur språkpolitiken i skolan påverkade tornedalingarnas syn på finsk och svensk 

kultur när de var barn och senare som vuxna, hur den påverkade deras identitet. 

Barnens inställning till att börja skolan hörde samman med många olika påverkande faktorer. 

Det gällde exempelvis föräldrarnas och syskonens inställning till skolan, familjens sociala 

situation, om de var tvungna att bo på arbetsstuga eller fick bo hemma, förförståelsen av det 

svenska språket och annat. Lärarnas förhållningssätt till den tornedalska kulturen och det finska 

språket påverkade också barnens trivsel i skolan och deras förmåga till inlärning i olika ämnen. 

De viktigaste frågeställningarna i nedanstående undersökning är: 

• Hur påverkades skolbarnen av den svenska nationalismens föreställningar om språk, 

etnicitet och nationell identitet under skolgången? 

• På vilket sätt påverkade hemförhållandena synen på användning av svenska och finska 

i skolan? 

• Hur såg de sociala och etniska relationen mellan finsk- och svenskspråkiga i 

lokalsamhället ut?  

 
2 Municio 1997a; Municio 1997b; Winsa 1998; Wingstedt 1998; Elenius 2001; Nordblad 2013. En bredare översikt 

av forskning om skol- och språkpolitik i Tornedalen görs på annat håll i betänkandet. Den redovisas därför inte 

här. 
3 Elenius & Ekenberg 2002; Elenius 2005; 
4 Persson 2018; 
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• Hur såg lärarna på finskans och svenskans betydelse för elevernas utveckling som 

människor och för deras roll i samhällsutvecklingen, och hur påverkade detta deras 

syn på undervisningsspråket i skolan? 

• Straffades barnen om de pratade finska i skolan och på vilket sätt i så fall? 

• Förändrades lärarnas pedagogiska syn på minoritetsspråksinlärningen över tid? 

• Kan man se en skillnad i kvinnors och mäns attityder till språkanvändningen i skolan? 

• Vilken inställning hade skolbarnen till Finland och den finska kulturen i svenska och 

finska Tornedalen? 

• Hur påverkade skolgången och uppväxten mellan två språk deras självbild? 

En särskild fokus läggs på de intervjuades sociala förhållanden, yrkesval, migrationer och 

genus. I det sammanhanget undersöks också konsekvenserna av den statliga politiken för de 

intervjuades förhållningssätt till sin kulturella bakgrund, språkanvändning och identitet som 

vuxna jämfört med under skoltiden.  

2. Bakgrund 

Tornedalingarna uppstod som minoritet när Sverige förlorade kriget mot Ryssland 1808‒1809. 

Gränsen till Ryssland drogs då rakt igenom Tornedalen. De svenska tornedalingarna, som blev 

kvar på den svenska sidan, förvandlades till en liten tornedalsfinsk minoritet i Sverige. Finland 

blev samtidigt ett ryskt storfurstendöme. En nationalistisk språkpolitik mot tornedalingarna 

inom utbildningen inleddes med kyrkans och statens införande av svenska som enda 

undervisningsspråk i folkskolan på 1880-talet. När Bodens folkhögskola och Tornedalens 

folkhögskola grundades i slutet av 1890-talet var svenska det självklara språket och 

undervisning på finska togs bort från småskoleseminariet i Haparanda vid samma tid. När 

arbetsstugorna inrättades som skolinternat 1902 blev barnen förbjudna att använda sitt finska 

modersmål även där.  

Det särskilda statliga stödet till utbildningsväsendet i Tornedalen upprätthölls i nästan hundra 

år. När det första gången inrättades 1873 beskrevs det som ett stöd för folkbildningen bland ”de 

i rikets nordligaste trakter boende finnar”. Det fortsatte att beviljas fram till 1968, men efter 

1924 kallades det ”försvarsanslaget angående folkundervisningens befrämjande i rikets 

nordligaste gränsorter”. Namnförändringen berodde på att en majoritet i Finnbygdsutredningen 

1921 hävdade att befolkningen i Tornedalen till stor del varit svenskar, som blivit förfinskade, 

ett påstående som inte stämde med verkligheten. Det var en del i försvenskningspolitiken att 

hävda att Tornedalen inte hade någon genuin finsk kultur. Det var domkapitlet i Luleå som 

föreslog att anslagets titel skulle ändras. 
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2.1 Tornedalsgränsen som hotbild 

Genom förlusten av Finland kopplades från första början en utrikespolitisk och militär hotbild 

samman med tornedalingarna. Det var den största territoriella förlust som Sverige upplevt i ett 

krig någon gång tidigare. I fokus låg rädslan för ytterligare rysk expansion, men från mitten av 

1800-talet utökades den territoriella hotbilden med en finländsk hotbild. Vid den tiden vände 

sig den finskspråkiga majoriteten i Finland mot den svenskspråkiga minoritetens dominans 

inom ekonomi, politik och kultur i Finland. Finska nationalister riktade samtidigt stark kritik 

mot Sveriges språkpolitik i Tornedalen, en kritik som särskilt drabbade domkapitlets styrning 

av skolväsendet. I Finland kallades de finsksinnade nationalisterna för fennomaner därför att 

de strävade efter att lyfta det finska språkets och den finska kulturens status i Finland. De 

hävdade att de svenska tornedalingarna förvägrades att använda sitt finska modersmål. Under 

senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal kritiserade de särskilt domkapitlet i Luleå för att 

bedriva en försvenskningspolitik i Tornedalen. 

Bland svenska myndigheter och den svenskspråkiga allmänheten fanns också en hotbild 

grundad på rasistiskt tänkande. Det finns en paradox i att den utvecklingsoptimism och den tro 

på vetenskap som präglade synen på Norrland som ett framtidsland i början av 1900-talet, 

kombinerades med befängda idéer om att skallens utformning bestämde vilka egenskaper 

människor hade. Det var vid den tiden en allmänt spridd uppfattning att människan bestod av 

raser som hade särskilda egenskaper. När ett statligt rasbiologiskt institut bildades 1922 i 

Uppsala stod därför samtliga riksdagspartier bakom. Det rasbiologiska tänkandet och 

indelningen av befolkningen i folktyper blev på så vis en tydlig del av den svenska 

nationalismen fram till mitten av 1930-talet.  

I Norrbotten utvecklades också en språkdarwinistisk hotbild utifrån föreställningen att det 

finska språket spridit sig i Norrbotten och tagit över på det svenska språkets bekostnad. Yngre 

språk ansågs vara vitalare än äldre språk och utifrån den tankegången ansågs finskan vinna 

mark på svenskans bekostnad. Från myndighetshåll oroade man sig därför över att det finska 

språket ansågs sprida sig i Norrbotten och att tornedalingarna därigenom kunde sprida 

”finskheten” in i svensktalande områden.5 Som ett sätt att försvenska Tornedalen byggdes år 

1888 fyra helt statligt finansierade skolor. Villkoret för finansieringen var att enbart svenska 

användes som undervisningsspråk. Två av statsskolorna placerades som ett slags språkvakter i 

byar som låg på språkgränsen mellan finska och svenska. Det var ett sätt för staten att möta 

finskans utbredning. Så sent som 1930 gjordes en särskild språk- och härkomstutredning för att 

se var gränsen mellan finska och samiska i förhållande till svenska gick i Norrbotten. En 

grundläggande rädsla i den språkdarwinistiska hotbilden var att genetiskt inflytande från 

 
5 Elenius 2001, 108‒110. 
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tornedalingar och samer skulle degenerera den svenska rasen.6 De rasbiologiska idéerna 

behöver vägas in när man bedömer utformningen av det tornedalska skolväsendet från 1800-

talet fram till andra världskriget. Det var inte alltid så att de explicit användes i argumenteringen 

för olika åtgärder, men de var djupt inbäddade i den värdekonservativa nationalism som ställde 

tornedalingar och andra minoriteter utanför den svenska nationen. 

Till detta ska läggas en religiös och kulturell hotbild. Det upplevda religiösa hotet kom från den 

laestadianska väckelsen, som uppstått i Tornedalen på 1840-talet. Den blev samernas och de 

finskspråkigas särskilda religion i norra Skandinavien och Finland. De laestadianska ledarna 

var egensinniga och självrådiga och hade ett starkt inflytande på lokalbefolkningen. Svenska 

kyrkan var rädd att det skulle splittra kyrkan i norr. Genom att laestadianismen spred sig till 

Norge och Finland kopplades den också samman med den nationalistiska och utrikespolitiska 

hotbilden vid de nordliga riksgränserna mellan Sverige, Norge och Finland. 

Det utvecklades även inom den svenska medelklassen och överklassen en föreställning om 

Tornedalen som ett fattigt område i behov av nationellt stöd. Tidigare forskning har visat att 

det meänkielispråkiga området i Norrbotten verkligen hade sämre ekonomi än den 

svenskspråkiga delen. Perioderna av missväxt på 1800-talet slog hårt i Tornedalen. Socknarna 

hade också svårare än i det svenskspråkiga området att bekosta folkskolor. Där fanns också fler 

backstugusittare.7 Men bilden av det fattiga Tornedalen överdrevs av domkapitlet i Luleå för 

att mobilisera nationellt stöd till försvenskningsarbetet. Det gällde särskilt vid utbyggnaden av 

de s.k. arbetsstugorna.  

När svår missväxt drabbade norra Sverige 1902 riktades akuta hjälpåtgärder mot Tornedalen. 

Inrättandet av arbetsstugor blev ett sätt att lindra nöden för de mest utsatta. De byggdes som 

skolinternat för barn från särskilt fattiga hem eller för barn som inte kunde ha heltidsläsning 

därför att de hade för lång väg till skolan. Idén till arbetsstugorna kom från Stockholm där de 

inrättats som ett slags sociala korrektionsanstalter för vinddrivna gatubarn. I arbetsstugan fick 

barnen mat och husrum. De fick också lära sig olika hantverk för att kunna söka sig ett jobb 

senare, därav namnet ”arbetsstuga”. Gatubarnen i Stockholm och de fattiga barnen i Tornedalen 

representerade ett underförstått socialt hot från de egendomslösa i städerna och på landsbygden. 

Genom vistelsen i arbetsstugorna skulle de få en social uppfostran så att de rättade in sig i 

samhället som framtida lojala svenska medborgare. 

När idén överfördes till Tornedalen fick den också en nationalistisk dimension. Genom att 

enbart tillåta barnen i Tornedalen att tala svenska i arbetsstugan skulle de fostras in i svenskt 

språk och svensk kultur. Det var ett sätt för de statliga myndigheterna och svenska kyrkan att 

 
6 För en utförligare beskrivning av rasbiologins implementering i Tornedalen, se Nilsson Ranta 2008 och 

Persson 2022. 
7 Elenius 2001; Elenius 2007b, 166‒184. 
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möta det upplevda hotet från finska nationalister.8 Arbetsstugorna hjälpte till att lindra nöden i 

Tornedalen men i praktiken fungerade de också som sociala och nationalistiska 

korrektionsanstalter för en oönskad kultur hos en minoritet i den svenska nationalstaten. När 

järnvägarna byggdes ut på båda sidor om Bottenviken förstärktes den militära hotbilden vid 

riksgränsen ytterligare. Därefter följde två förödande världskrig, som båda tangerade gränsen i 

Tornedalen. Särskilt det andra världskriget skapade en ny och akut militär hotbild. 

Sovjetunionens anfall på Finland 1939 gjorde att ett krig plötsligt pågick på andra sidan älven. 

Läget blev ännu mer prekärt i slutfasen av andra världskriget när det nazistiska Tyskland, som 

då var allierat med Finland, tvingades retirera norrut från Nordfinland. Under reträtten brände 

tyska trupper ner hela finska Tornedalen. Mängder av flyktingar strömmade över gränsen till 

Sverige. 

Som ett resultat av andra världskriget upprättades i Sverige ett militärt försvarsområde mellan 

Kalix och Torne älvdalar, som förvandlade Tornedalen till en militär buffertzon vid den finska 

gränsen. Den kallades för Kalixlinjen och det var förbjudet för utlänningar att vistas i området.9 

Det direkta resultatet av andra världskriget var alltså att den militära hotbilden ökade vid 

tornedalsgränsen. Kriget hade visat hur utsatt Finland var i förhållande till det totalitära 

Sovjetunionen och det hade i Sverige visat på betydelsen av ett starkt militärt försvar vid 

gränsen till Finland.  

Misslyckandet att skapa ett skandinaviskt försvarsförbund och Norges och Danmarks 

medlemskap i Nato 1948 förändrade de tidigare försvarspolitiska konstellationerna. Sverige 

fortsatte att föra en neutralitetslinje. Finland tvingades in i en bistånds- och vänskapspakt med 

Sovjetunionen och fick under decennier genomföra en politisk balansakt för att blidka sin 

autokratiske granne. Som ett sätt att motverka tidigare nationalistiska motsättningar mellan 

Sverige, Finland, Norge och Danmark utvecklades det nordiska samarbetet som ett 

internordiskt välfärdsprojekt. Det var också ett sätt att genom internationellt samarbete stärka 

Finlands kontakter med Västeuropa i förhållande till Sovjetunionen. Allt detta bidrog starkt till 

att de tidigare motsättningarna mellan Sverige och Finland om språkpolitiken i Tornedalen 

tonades ner.10   

Efter Koreakriget 1953 och den sovjetiska invasionen i Ungern 1956 etablerades det kalla kriget 

på en global nivå. Men det innebar inte att den militära hotbilden vid tornedalsgränsen 

upphörde. Den fick bara ett nytt globalt paraply genom kalla krigets terrorbalans mellan USA 

och Sovjetunionen. Den militära hotbilden vid tornedalsgränsen bestod under hela 1950-talet 

och in på 1960-talet och det militära skyddsområdet mellan Torne och Kalix älvar avvecklades 

 
8 Lundemark 1980; Nilsson Ranta 2008; Slunga 2000; Lindskog 2010, 100 ff. 
9 Ekman 2013. 
10 Nationalencyklopedin 1994 Band 14, 225; Tägil 1995; Sundelius & Wiklund 2000, 25 f., 325 f; Elenius 

2009a; Elenius 2009b. 
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inte förrän 1990-talet. 11 De ovan beskrivna militära, religiösa och kulturella hotbilderna var 

olika starka vid olika tidpunkter och de samverkade också på olika sätt över tid. De påverkade 

på olika sätt språkpolitiken inom utbildningarna i Tornedalen.  

2.2 Ett metasystem för nationalistisk utbildning 

Under 1800- och början av 1900-talet inrättades nya former av utbildningar i Tornedalen 

samtidigt som äldre system omvandlades. Det gällde institutioner som folkskolan, 

arbetsstugorna, folkhögskolorna och militära utbildningar samt bildningsprojekt av olika slag. 

I de olika utbildningarna internaliserades hotbilderna som förknippades med Tornedalen, vilket 

sammantaget skapade ett assimilerande system av utbildningar. 

Forskning om organisatoriska system har påvisat hur olika typer av system kan utveckla nya 

uppsättningar av subsystem under den ursprungliga nivån. Därigenom uppstår ett metasystem 

med nya kontrollformer på de nya nivåerna.12 Systemteorin har här tillämpats på olika typer av 

utbildningar i Tornedalen, som ses som ett informellt sammanhängande system, ett metasystem 

för utbildning. Gemensamt för utbildningarna var den nationalistiska målsättningen. När 

metasystemet nämns i detta sammanhang handlar det om tiden från 1880-talet till slutet av1960-

talet då en medvetet assimilerande språkpolitik bedrevs inom olika utbildningar i Tornedalen. 

Utgångspunkten är att systemet av olika utbildningar utövade ett samverkande assimilerande 

tryck på den enskilde individen. Eleverna fick från skolans sida veta att deras egen och familjens 

meänkielitalade kultur inte var värd att bevara. Skolväsendet i Tornedalen var på många sätt en 

ideologisk skapelse i en nationalistisk diskurs. Målsättningen var att fostra tornedalingarna till 

lojala svenska medborgare som talade svenska och bejakade svensk kultur. De skulle integreras 

i det nationella moderniseringsprojektet.  

I föreställningen om modernisering har idén om en linjär utveckling med en ständig kapitalistisk 

tillväxt varit central i västvärlden. Synen på uppkomsten av den moderna nationen och 

nationalismen har i det sammanhanget förknippats med uppkomsten av allmän läs- och 

skrivkunnighet, folkskolans utbyggnad, boktryckarkapitalismens framväxt, utvecklandet av ett 

standardiserat skriftspråk och uppkomsten av en bok- och tidningsmarknad som ökar 

informationshastigheten inom standardspråkets spridningsområde.13 Till detta ska tillfogas 

professionaliseringen av byråkratin, demokratiseringen och framväxten av ett civilsamhälle. De 

olika elementen i moderniseringen var nödvändiga för att frammana den sublima känslan att 

politiskt och kulturellt tillhöra samma nation.14  

 
11 Ekman 2013. 
12 Se Elenius 2014b; Elenius 2014a; Elenius 2014c. 
13 Hobsbawm 1992; Anderson 1993; Gellner 1997. 
14 Gellner 1983; Bauman 1989; Bauman 2000; Therborn 2006, 187 ff. 
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I nationalstaterna som växte fram på 1800-talet växte övertygelsen bland de ledande skikten att 

alla medborgarna skulle övergå till majoritetens språk och kultur. Minoritetskulturerna skulle 

assimileras in i respektive majoritetskulturer. Den framväxande nationalismen i respektive land 

kom att utgöra den ideologiska modellen för moderniseringen i respektive land. Därför spelar 

den så stor roll också inom utbildningen. 

Begreppet metasystem används här för att förstå hur nationalistiska ideologier och värderingar 

samverkade inom olika utbildningar i Tornedalen och på så vis påverkade tornedalingarnas 

identitet och självkänsla från olika håll. Kunskap om den svenska nationalismens uttryck och 

förändring är därför viktig också när det gäller frågan om när och varför metasystemet upphörde 

att existera. Viktigt att notera är att metasystem är ett nutida analytiskt begrepp och aldrig har 

använts som begrepp inom utbildningsväsendet. Det ska inte betraktas som ett ovanifrån uttänkt 

system för försvenskning, utan snarare hur en uppsättning nationalistiska föreställningar inom 

olika utbildningar formade ett sinsemellan förbundet informellt system. Därigenom skapades 

ett nätverk av separata utbildningar, som var och en starkt genomsyrades av nationalistiska 

ideologier och praktiker som gick utöver den enskilda utbildningens ämnesrelaterade mål. 

Metasystemet ska inte heller ses som ett renodlat hierarkiskt statligt system även om riksdag 

och regering i slutändan hade ett helt dominerande inflytande över de olika utbildningarnas 

innehåll och utformning. Det fanns även privat initierade utbildningar med ett fostrande och 

nationalistiskt innehåll riktat mot tornedalingarna. Både folkhögskolan i Övertorneå och 

arbetsstugorna tillkom från början genom privata initiativ och nationella insamlingar i stor 

skala, men blev senare inkorporerade genom bidrag i det statliga utbildningssystemet. Det är 

den nationalistiska värdegemenskapen mellan olika utbildningsaktörer som förenar de olika 

utbildningarna.  

Nationalismens roll  

Den svenska nationalismens ideologiska karaktär från slutet av 1800-talet till 1960-talet har 

definierats på olika sätt av svenska historiker och statsvetare. En gemensam nämnare är att 

decennierna runt sekelskiftet präglas av en politiskt konservativ nationalism, som efterträds av 

en liberal och socialdemokratisk nationalism med modernistiska förtecken under 1930-talet. 

Alf W Johansson menar att den tidigare nationella självbilden av svenskarna som kungliga 

undersåtar i en förfluten krigarstat förändrades gradvis under 1900-talet, och särskilt efter andra 

världskriget, till självbilden av jämställda medborgare i en mänsklig, modern, industrialiserad 

stat.15 Statsvetaren Patrik Hall betonar i stället statens roll i stärkandet av den nationella 

identiteten. Nationalismen kring sekelskiftet 1900 beskrivs som kollektivt-individualistisk där 

de konservativa aktörerna betraktar nationen som en organisk kulturell enhet. Samtidigt 

framhävs statens roll i genomförandet av den nationella integrationen vilket gör att han också 

 
15 Johansson 1993, 10‒31; Johansson 2001, 7‒17. 
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beskriver perioden som integrativ nationalism. Det betyder att indviden underordnas och 

smälter in i staten, som är den centrala aktören för att förverkliga nationen. Nationen uppfattas 

i sammanhanget som ett organiskt, levande väsen. Där finns även en aristokratisk exkluderande 

syn på demokratisk representation. Det är de välbeställda männen i samhället som genom en 

ekonomiskt graderad rösträtt ska ha makten över staten. Men nationalismen är inte förbehållen 

politiska högerströmningar. När idén om det socialdemokratiska folkhemmet utvecklas på 

1930-talet förenas den integrativa nationalismen med industriell modernisering och 

demokratiskt medborgarskap. Den viktiga gemensamma nämnaren är fortsatt statens aktiva 

roll, men i en ny demokratisk form. Under efterkrigstiden utvecklas det socialdemokratiska 

konceptet. Då blir moderniteten, demokratin och jämställdheten nära förbunden med den 

nationella identiteten.16  

Historikern Christer Strahl betonar att socialdemokraterna, trots sin uttalade internationalism, 

redan under 1880-talet lanserade en alternativ antimilitär nationalism med betoning på 

rösträttsfrågan och sociala reformers genomförande. Den konservativa nationalismen var extern 

till sin natur och betonade maktförhållandena till andra nationer. Den socialdemokratiska 

nationalismen hade en intern inriktning med fokus mot klasser och grupper som ansågs splittra 

nationen. För de konservativa var det folket som kring sekelskiftet 1900 konstituerade nationen 

medan det för socialdemokraterna var arbetarklassen som utgjorde en slags enande nationell 

klass som upprätthöll den nationella kulturen.17 I åberopandet av ett kulturförsvar mot andra 

nationer, i stället för ett militärt försvar, ser man ett vaktslående av den svenska kulturen som 

längre fram skulle definiera vad som menades med folk i folkhemmet. I det sammanhanget 

betonar historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh kontinuiteten från den konservativa 

och organiska nationalismen till folkhemsnationalismen. Socialdemokraterna införlivade folket 

och nationen i en ny slags organisk syn på staten, en stat fylld av sociala reformer. De utgick 

från svenska folket som en överindividuell gemenskap.18 Också hos vänstern fanns synen på 

nationen som ett organiskt, levande väsen, men nu med underklassen integrerad i den nationella 

gemenskapen. 

Idéhistorikern Sverker Sörlin instämmer i denna beskrivning av förflyttningen från ett 

konservativt och individualistiskt folkbegrepp på 1800-talet till ett radikaliserat och kollektivt 

folkbegrepp. På så vis utvecklas den svenska nationalismen på 1930-talet till en folkligt 

demokratisk nationalism med starka korporativa inslag. Den blir en ”överideologi” till det 

svenska välfärdssamhället fram till 1980-talet.19 I Håkan Blomqvists beskrivning av 

arbetarrörelsens ideologiska utveckling från ”likhetsnationalism” till ”särartsnationalism” 

 
16 Hall 2000, 7‒11, 197‒277. 
17 Strahl 1983. 
18 Berggren & Trägårdh 2006, 168‒251. 
19 Sörlin 2006, 38‒52. 
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urskiljer han det han kallar den ”socialistiska vithetens idéhistoria”. Han visar hur 

Socialdemokraterna använde socialistiska och marxistiska idéer för att från borgerligheten 

införliva rasvetenskap, nationella värden och eurocentrerade värden i den faktiska politiken. 

Han menar att det däremot är ytterst svårt att hitta beslut eller organiserade kampanjer kring 

den socialistiska vitheten hos Socialdemokraterna. Vitheten låg så att säga inbäddad på andra 

nivåer, men han nämner förhållandet till samebefolkningen som ett av få undantag.20 Det är 

symptomatiskt för svensk forskning att samepolitiken nämns som exempel på hur vitheten 

uttrycktes, men inte politiken mot tornedalingarna. Det var ju en likadan assimilerande 

språkpolitik som fördes mot båda minoriteterna, men tornedalingarnas utsatthet ignoreras.  

Just den assimilerande språkpolitiken från slutet av 1800-talet fram till 1960-talet i Tornedalen 

kan ses som ett typiskt uttryck för det som Blomqvist kallar socialistisk vithet. 

Uppseendeväckande är den långa kontinuiteten. I det sammanhanget finns en utrikespolitisk 

påverkan som är särskilt viktig att beakta. Tornedalen var 1809‒1917 en gränsbygd till Finland 

som ryskt storfurstendöme. Gränsen mot Ryssland hade flyttats från Karelen till Tornedalen. 

Den finskspråkiga befolkningen i Tornedalen påminde den svenskspråkiga eliten i regering, 

riksdag och myndigheter om känslan av nationell förlust. I det sammanhanget spelade 

säkerhetspolitiska och militära bedömningar en mycket viktig roll för den politiska 

målsättningen med utbildningspolitiken.21 I takt med att de finskspråkiga i Finland efter 1809 

stärkte sina medborgerliga rättigheter i förhållande till den svenskspråkiga samhällseliten i 

Finland, så anklagade de finska fennomanerna Sverige för att språkligt assimilera de svenska 

tornedalingarna. För fennomanerna representerade de svenska tornedalingarna ett broderfolk 

som levde kvar under samma slags förtryck av svenskarna som de själva var på väg att befria 

sig ifrån. Motsättningarna mellan Sverige och Finland om språkfrågan och minoritetspolitiken 

i Tornedalen var en spegelbild av den pågående striden i Finland mellan svensk- och 

finskspråkiga.22  

Här kolliderade också två former av nationalism. Den har beskrivits som skillnaden mellan 

medborgerligt baserad västlig nationalism i Sverige och folkligt baserad östlig nationalism i 

Finland.23 Samtidigt fanns element kvar i Finland från tiden före 1809 då Sverige och Finland 

var ett enhetligt kungarike. Befolkningen hade då en gemensam representationsform och 

riksdag, men även om de finskspråkiga i Finland hade rätt till representation i riksdagen så var 

statsformen utarbetad av svenskar och det administrativa språket var svenska. Nationen var i 

grunden definierad som svensk.24  

 
20 Blomqvist 2006, 372‒384. 
21 Slunga 1965, 30‒53; Elenius 2001, 68‒240. 
22 Näsi 1928; Nygård 1974; Nygård 1978; Elenius 2001.  
23 Kohn 1944, 329‒576; Smith 2000,6‒10. 
24 Nordin 2000; Eng 2001.  



16 

 

Den finska nationalism som växte fram under 1800-talet bröt med den svenska imperiala 

hegemonin. Kulturella och politiska rörelser lyfte den finska kulturen som det viktigaste 

elementet i det nationsmedvetande man sökte skapa. I den föreställda nationella gemenskapen 

inkluderades vad man med tidens språkbruk kallade finsk-ugriska ”stamfolk” utanför det 

statliga territoriet. Det gällde inte minst de svenska tornedalingarna.25 De finskspråkiga var i 

stor majoritet i Finland. År 1890 utgjorde de 85 procent av befolkningen till skillnad från 

Sverige där de finskspråkiga bara utgjorde 4 procent av befolkningen. Av dem utgjorde de 

finskspråkiga tornedalingarna i Norrbotten 90 procent.26 De finskspråkiga i Finland fick en 

självmedveten ställning inom staten som skilde sig helt från tornedalingarnas situation i norra 

Sverige.  

Fennomanernas angrepp på svenska myndigheter skedde oftast i form av tidningsartiklar och 

det nationalistiska tonläget var högt. Från svensk sida besvarades attackerna med motsvarande 

tidningsartiklar i svensk press. De uttryckte inte så sällan i en arrogans mot fennomanerna och 

den svenska aggressionen riktades i motsvarande grad internt mot de tornedalingar i Sverige 

som försvarade det finska språkets värde som modersmål för tornedalingarna.27 När Finland 

1917 blev en självständig stat med ny nationalistisk agenda blev den utrikespolitiska konflikten 

om Tornedalen ytterligare förstärkt. Det gällde särskilt i samband med tvisten mellan Sverige 

och Finland om Ålands statstillhörighet 1917‒1921. Den så kallade Ålandsrörelsen vände sig 

1918 till regeringen i Sverige med begäran om återförening med Sverige. Den svenska 

regeringen var inte sen att försöka få igenom kravet genom att söka internationellt stöd i frågan. 

Man åberopade principen inom det nybildade Nationernas förbund att den åländska minoriteten 

själv skulle få avgöra vilken stat de ville tillhöra. Samma år bildades i finska Torneå en förening 

med namnet Västerbottenskommittén. Kommittén hävdade att ifall Åland överfördes till 

Sverige borde svenska Tornedalen överföras till Finland.  

Från svensk sida betraktades de svenska tornedalingarna i det spända läget som uppstått med 

stor misstänksamhet. Fennomanernas aggressiva hållning mot Sverige gjorde att det fanns en 

osäkerhet om de svenska tornedalingarnas nationella lojalitet. Inom det nybildade Nationernas 

förbund fanns också idén att minoriteter skulle få rösta om vilken stat de ville tillhöra ifall 

olösliga konflikter uppstod. Stiftsnotarie Albert Carlgren vid domkapitlet i Luleå fick därför i 

uppdrag av regeringen att i all hast göra en säkerhetspolitisk analys av tornedalingarnas 

nationella lojalitet. Här ser vi hur den nationella frågan engagerade domkapitlet som 

 
25 Smith 1986, 129‒152; Smith 2000, 62‒77; Smith 1991, 126‒131,160-165.  
26 Suomen tilastollinen vuosikirja 1889‒1890; Statistiska centralbyrån, Del 1. Befolkningen 172‒1967 Sverige; 

Slunga 1965, 19‒20. 
27 Tenerz 1963, 281, 294‒300, 330‒332, 342‒354; Slunga 1965, 167‒180; Elenius 2001, 248‒256. 
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skolmyndighet i en fråga som låg helt utanför skolans område. När frågan hamnade i 

Nationernas förbund tilldömdes Åland till sist att tillhöra Finland.28  

Före andra världskriget påverkades den svenska nationalismen gentemot finnarna starkt av 

rasbiologiska värderingar, som betraktade finnar och samer som lägre stående raser eller 

stammar i förhållande till svenskarna.29 Svenskarnas överlägsenhet som kulturfolk och 

statsbyggare jämfört med finnarna kunde på motsvarande sätt uttryckas av den svenskspråkiga 

minoriteten i Finland.30 Rasbiologiska föreställningar om tornedalingarnas underordning ingick 

i de nationalistiska värderingarna inom skolväsendet fram till mitten av 1930-talet, men började 

då tappa sin legitimitet. Efter andra världskrigets slut avlöstes de i stället av centrala värderingar 

om demokratiska och mänskliga rättigheter i en metafor om folkhemmet som den centrala 

beståndsdelen i den svenska nationen.  

Det finns därför anledning att i granskningen av metasystemet för utbildning i Tornedalen skilja 

mellan den rasbiologiska nationalism som utvecklades fram till mitten av 1930-talet och den 

folkhemsnationalism som utvecklas därefter. Vad gäller minoritetspolitiken mot 

tornedalingarna var båda formerna integrativa i den mening att målsättningen var att integrera 

minoriteten i den svenska staten. Båda formerna hade också en kulturellt assimilerande 

målsättning. Det som skilde var framför allt den rasbiologiskt exkluderande synen på 

minoriteter, som utmärkte den rasbiologiska nationalismen, men också den mer medborgerliga 

inriktningen på folkhemsnationalismen. Skillnaden mellan de två formerna utvecklas i det 

avslutande kapitlet. 

Nätverket av aktörer 

Metasystemet kan också beskrivas som ett nätverk av kontakter mellan präster, lärare, rektorer, 

föreståndarinnor på arbetsstugorna, militärer, biskopar, landshövdingar och andra som strävade 

efter att införa svenskt språk och svensk kultur i det finskspråkiga Tornedalen. I början av 1900-

talet bildades på nationell nivå sociala nätverk mellan privata aktörer i olika sociala frågor, 

exempelvis inom fattigvårdsfrågan som är nära relaterad till arbetsstugornas verksamhets-

område. Sådana verksamheter blev sedan integrerade i den statliga organisationen. Det privata 

och det statliga smälte samman.31 Inom utbildningarna i Tornedalen var de ledande aktörerna 

oftastpersoner från södra Sverige, men de samarbetade med tornedalingar på det regionala och 

lokala planet. På så vis bildades ett informellt nationellt nätverk av aktörer i en växelverkan 

mellan majoritet och minoritet och mellan centrum och periferi. 

 
28 Slunga 1965, 38‒40, Elenius 2001, 248‒262. 
29 Elenius 2002, 285‒302; Persson 2022; Ojala 2022. 
30 Elmgren 2008. 
31 Lundquist 1997; Hall 2000, 210‒213; Nilsson Ranta 2008, 80‒116; Lindskog 2010. 



18 

 

Inom metasystemet fanns från början ett socialt mål att utifrån altruistiska och pedagogiska 

idéer fostra och hjälpa det fattiga Tornedalen. Där fanns även ett politiskt mål att bryta 

tornedalingarnas språkliga isolering i förhållande till övriga landet samt att fostra dem till lojala 

nationella medborgare. Slutligen fanns ett ideologiskt mål att tornedalingarna skulle 

internalisera svenskt språk och kultur, vilket i praktiken innebar att assimilera den tornedalska 

kulturen och språket in i en svensk normgivande kultur. De olika utbildningarna och 

utbildningsinsatserna var organiserade var för sig, men de altruistiska, pedagogiska, politiska 

och ideologiska målen band samman de olika utbildningarna i ett informellt metasystem för 

utbildning och fostran i Tornedalen. Det går inte att hitta någon skiljelinje i målsättningen hos 

myndigheterna att införa svenskt språk och svensk kultur i Tornedalen. På så vis kan man 

beskriva metasystemet som ett korporativt system av nationalistisk samsyn mellan olika 

utbildningsanordnare.  

Kopplat till det sociala målet finns en maktdimension i förståelsen av ett metasystem för 

utbildning i Tornedalen. Ett metasystem av institutioner inom ett specifikt verksamhetsområde 

kan beskrivas som ett sammanbindande av olika typer av maktutövning i förhållande till en 

gemensam diskurs, eller som den organisatoriska aspekten av den gemensamma diskursen. Den 

franske samhällsvetaren Michel Foucault har beskrivit hur disciplineringen inom skolväsendet 

fick en metafunktion genom att olika nivåer av övervakning utvecklades. Övervakarna hade 

egna övervakare inom ett allomfattande disciplinärt system.32 På liknande sätt byggdes en 

övervakande funktion in i metasystemet för utbildning i Tornedalen med olika nivåer av 

kontroller.  

Regelstyrningen för arbetsstugorna i Tornedalen utarbetades exempelvis på central nivå i 

Stockholm för att kopplas samman med den regionala nivån och därefter med den lokala 

arbetsstugan. Reglerna utvecklades där till självkontrollerande normer hos föreståndarinnorna. 

Självkontrollen överfördes till arbetsstugubarnen. På motsvarande sätt fostrades skolbarnen i 

en disciplinerande självkontroll som hindrade dem från att tala finska i skolan. Essensen i 

Foucaults analyser av maktutövning har beskrivits som bestående av styrning, kontroll och 

sanktioner av individers handlande.33 Erving Goffman beskriver på ett likartat sätt 

maktutövningen inom mentalsjukhus, fängelser och andra ”totala institutioner” som ett sätt att 

förvara, övervaka och korrigera besvärliga människor. Han beskriver också hur sådana totala 

institutioner har uppstått ur nätverk med liknande institutioner.34 Det kan jämföras med det 

nätverk av utbildningar i Tornedalen som här kallas metasystem. 

I Figur 1 har tre olika färgskalor använts för att visuellt förtydliga skillnaden mellan olika typer 

av utbildningar. Riksdag, regering och olika myndigheter har vit färg. Till vänster i lila och grå 

 
32 Foucault 1987 [1975]), 205 ff. 
33 Foucault 1987 [1975]), 205 ff. 
34 Goffman 1983 [1973]; Bakshi 1996. 
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färgton finns Tornedalens folkhögskola, bygdekurserna och den militära utbildningen som alla 

till sin verksamhet och historia var starkt influerade av kopplingen till länsstyrelsen. I mitten i 

gul färg är den nationella organiseringen av arbetsstugorna placerad. Arbetsstugorna 

organiserades, precis som Tornedalens folkhögskola, från 1913 som stiftelse men hade både 

landshövdingen och biskopen i sin styrelse. Till höger i brun färg finns det ordinarie 

skolväsendet, men den nära samverkan mellan folkskolor, arbetsstugor, kommuner och 

kyrkliga församlingar är markerad. Domkapitlets ledande roll är markerad, en roll som senare 

togs över av Skolöverstyrelsen.  

Figur 1. Metasystemet av samverkande institutioner och aktörer inom olika typer av 

utbildningar i Tornedalen under främre delen av 1900-talet 

 

De viktigaste myndighetsaktörerna på regional nivå var domkapitlet i Härnösands och senare 

Luleå stift samt länsstyrelsen i Norrbotten.35 Deras roller tangerade ofta varandra inom 

utbildningsområdet. Många gånger var båda myndigheterna remissinstanser i samma 

skolärenden. Länsstyrelsen hade ett övergripande kontrollerande ansvar för den statliga 

 
35 Det var Härnösands stift som från början ansvarade för Tornedalen, men när Luleå stift bröts ut som ett eget 

stift år 1904 så hamnade Tornedalen under det nya stiftet. 
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politiken på regional nivå och hade länge en viss ekonomisk kontrollfunktion i 

utbildningsfrågor. 

Domkapitlet ansvarade särskilt för utbildningen inom det ordinarie skolväsendet. Där hade man 

ett grundläggande ansvar för innehållet i undervisningen men också ett administrativt ansvar 

och ett tillsynsansvar. Det var domkapitlet som var den drivande myndigheten när 

folkskoleväsendet utvecklades under 1800-talet, men man kunde också bli engagerad i 

utrikespolitiska säkerhetsfrågor, som när stiftsnotarie Carlgren 1919 blev anlitad att undersöka 

tornedalingarnas nationella lojalitet, som beskrivits ovan.  

Både länsstyrelsen och domkapitlet var mycket engagerade när arbetsstugor för barn inrättades 

1902. Syftet var att lindra nöden i samband med omfattande missväxt det året. Till en början 

var arbetsstugorna i Norrbotten underställda Arbetsstugukommittén i Stockholm, men 

omvandlades 1904 till Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor. I arbetsstugorna pågick alltså 

ingen utbildning även om arbetsstugubarnen till en början fick lära sig hantverk av olika slag 

efter ordinarie skoltid. Ganska snart tog domkapitlet över ledningen från länsstyrelsen, men 

samverkan mellan de två myndigheterna fortsatte. I Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor var 

landshövdingen stående ordförande och biskopen vice ordförande fram till att arbetsstugorna 

kommunaliserades 1954. Arbetet leddes från 1906 i mer än tre decennier av domkapitlets 

stiftsnotarie Albert Carlgren. I arbetsstugornas lokalstyrelse på respektive ort satt oftast 

komministern eller kyrkoherden i kyrkbyn som ordförande.  

Daniel Nilsson Ranta och Gerda Helena Lindskog har på ett övertygande sätt analyserat det 

nationella nätverket för arbetsstugorna ur ett maktperspektiv. De beskriver hur biskop Olof 

Bergqvist och särskilt Carlgren styrde verksamheten på regional nivå. Längst ner i hierarkin 

fanns de kvinnliga föreståndarinnorna och överst i hierarkin fanns de socialt och klassmässigt 

överlägsna Anna Hierta-Retzius och Julia Svedelius, född von Heine, som båda bodde i 

Stockholm. Hierta-Retzius hade en avgörande makt genom sina ekonomiska bidrag, sin 

politiska ställning i sociala frågor och genom sitt nätverk till de många privata donatorerna. På 

så vis sammanflätades arbetsstugornas verksamhet till ett nationellt nätverk. Det var 

genomsyrat av konservativa värderingar.36 På motsvarande sätt har Urban Claesson visat hur 

Ludvig de Vylder, som initiativtagare till och rektor för Tornedalens folkhögskola, förenades 

ideologiskt med de nationalistiska värderingarna inom den s.k. unghögern. Biskop Olof 

Bergqvist, stiftsnotarie Albert Carlgren och de Vylder bidrog alla med artiklar till unghögerns 

tidskrift Det Nya Sverige där de uttryckte en typiskt konservativ organisk syn på nationen.  

I de Vylders artikel om Tornedalens folkhögskola år 1912 framgick i hur hög grad han såg 

folkhögskolan som del i ett nationellt försvarsarbete på gränsen till Finland. Han anslöt till den 

 
36 Nilsson Ranta 2008, 80‒151, 258‒283; Lindskog 2010, 349‒351, 361‒264. 
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historierevisionistiska föreställningen att Tornedalen tidigare haft ett stort inslag av svenskar 

som blivit förfinskade, en åsikt som i Finnbygdsutredningen mötte hårt motstånd från 

agronomen och tornedalingen L.W. Wanhainen, som menade att det var en felaktig 

historieskrivning. de Vylder gick också emot de som pläderade för att bejaka den finska 

kulturen och talade för ett fortsatt försvenskningsarbete i Tornedalen, om än utan att hindra de 

finskspråkiga att använda sitt språk.37 Exemplen ovan visar hur det nationalistiska metasystemet 

flätades samman genom otaliga förbindelser mellan utbildningsaktörerna.   

Nils Slunga har påvisat att Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor var fristående från stat, 

landsting och kommun, men hur folkskoleinspektörerna från 1908 fick i uppdrag att utöva 

tillsyn över arbetsstugorna. Därigenom uppkom ytterligare en förbindelse mellan 

arbetsstugorna och folkskolorna. Även kommunerna var väl representerade i arbetsstugornas 

lokalstyrelser.38 Den korporativa sammanflätningen av myndigheter i organisationen för 

Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor är ett tydligt exempel på hur metasystemet tog sig 

uttryck i praktiken. 

Den första folkhögskolan i Norrbotten startades av kapten Emil Melander i Boden. Han hade 

intresserat sig för tornedalingarna i Torneå kompani, som han blivit befäl över. I den militära 

volontärutbildningen ansträngde han sig för att ordna finskspråkiga gudstjänster, men också för 

att ordna utbildning i svenska för tornedalingarna. Han tog initiativ till att bilda Bodens 

folkhögskola. Målsättningarna var bland annat att med ”väckande undervisning och svensk 

kultur” nå den finsktalande befolkningen. Den militära utbildningen och den civila utbildningen 

i folkhögskolan gick här hand i hand. Två av lärarna, Ludvig och Elisabet de Vylder, lämnade 

folkhögskolan efter några år för att 1899 starta Tornedalens folkhögskola. Målsättningen var 

att integrera tornedalingarna i den svenska nationalstaten, att göra dem tvåspråkiga och att 

sprida svensk kultur i Tornedalen.  

En av initiativtagarna var häradshövding Georg Kronlund i Haparanda, som hade ett omfattande 

nationellt kontaktnät. Precis som för arbetsstugorna finansierades folkhögskolan genom 

landsomfattande frivilliga insamlingar med en tydlig nationalistisk retorik. Tornedalen 

utpekades som en nationellt osäker finskspråkig gränsprovins. Ofta betonades behovet av en 

svensk folkhögskola vid den finska gränsen. De finska fennomanernas angrepp på svenska 

myndigheter för assimileringspolitiken i Tornedalen påtalades ofta och lyftes fram som ett hot 

mot den svenska kulturen.39  

 
37 Claesson 2022. För en genomgång av förhållandet mellan idén om en folkkyrka och en statskyrka i det 

sammanhanget, se Claesson 2004. 
38 Slunga 2000, 146. 
39 Elenius 2001, 205‒215; Pekkari 1999, 56‒63. 
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Även organisatoriskt påminde folkhögskolan om arbetsstugorna. Liksom arbetsstugorna hade 

folkhögskolan många mäktiga ekonomiska bidragsgivare i södra Sverige. Det var förmodligen 

på grund av det nationella nätverket som styrelsen för Tornedalens folkhögskoleförening åren 

1899‒1913 hade sitt säte i Stockholm. Åren 1913‒1952 omorganiserades verksamheten till en 

centralstyrelse för Stiftelsen Tornedalens Folkhögskola med säte i Luleå. Efter 1952 har 

styrelsen haft sitt säte i Övertorneå. Verksamheten var genom åren organiserad i tre grenar; 

folkhögskolan, lantmannaskolan och lanthushållsskolan.40 Precis som i styrelsen för 

Norrbottens läns arbetsstugor var landshövdingen stående ordförande i folkhögskolans styrelse. 

Även här fanns ett nära samröre med kyrkan. Biskopen var ofta gäst på den Svenska festen vid 

folkhögskolan, som var ett arrangemang för att fira den svenska nationen. Firande pågick i en 

hel vecka.  

Kopplingen mellan länsstyrelsens försvenskningsarbete och Tornedalens folkhögskola syns 

också tydligt i folkbildningsarbetet. Vid tiden för första världskriget initierade länsstyrelsen 

ambulerande bildningskurser i svenskt språk och svensk kultur i Tornedalen. Syftet var att bidra 

till att stimulera svenskt språk hos dem som gått ut folkskolan, men också till att sprida svensk 

kultur i Tornedalen. Från 1922 togs bildningskurserna över av Tornedalens folkhögskola, som 

genomförde dem fram till 1976 då verksamheten lades ner.41 Folkhögskolan blev ytterligare 

delaktig i assimileringspolitiken när Tornedalens bibliotek skapades 1928. Syftet med 

biblioteket var att sprida svenskspråkig litteratur och utveckla svensk kultur i hela Tornedalen.  

Därför förbjöds inköp av finskspråkig litteratur. Biblioteket finansierades genom det särskilda 

statliga Finnbygdsanslaget. Tornedalens bibliotek fungerade också som kommunbibliotek i 

Övertorneå kommun,  men till skillnad från andra kommunbibliotek var biblioteket statligt styrt 

av Skolöverstyrelsen. Landshövdingen var ordförande i styrelsen för Tornedalens bibliotek, 

precis som i styrelsen för folkhögskolan och arbetsstugorna.42 Det här visar hur folkhögskolan, 

vid sidan av sin allmänbildande funktion, hade en tydlig roll i metasystemet för utbildning i 

Tornedalen. 

Det fanns ett nationalistiskt innehåll i utbildningarna som vävdes samman i det nätverk som 

utbildningsinstitutionerna formade. Budskapet till eleverna var att den finskspråkiga kulturen 

och meänkieli som modersmål tillhörde en svunnen tid. Nu var det svensk kultur som skulle 

gälla. Det budskapet fick eleverna höra från lärare och rektorer i folkskolan och folkhögskolan, 

föreståndare på arbetsstugorna, kaptener i den militära utbildningen, biskopar, kyrkoherdar och 

komministrar, föreläsare i bildningskurser, bibliotekarier, landshövdingar och från andra håll i 

samhället genom inflytelserika personer och massmedier. Länsstyrelsen och domkapitlet 

förmedlade på så sätt nationalistiska värderingar som undergrävde tornedalingarnas tilltro till, 

 
40 Pekkari 1999, 267‒270. 
41 Matti 1999, 127‒157; Elenius 2001, 224‒230. 
42 Mattson Barsk 2022. 
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och stolthet för, den meänkielispråkiga kulturen. Attityderna fanns också i statliga företag som 

LKAB.43 I en större nationell kontext förenades politiker, lärare, forskare, museitjänstemän, 

tjänstemän, företagare, journalister och andra offentliga aktörer i det nationella 

moderniseringsprojektet. 

Förändring och avveckling 

Helt avgörande för hur det nationalistiska innehållet i de tornedalska utbildningarna förändrades 

är vilka politiska grupperingar som hade makten över utbildningen. De första statliga skolorna 

med svenska som enda undervisningsspråk byggdes 1888. De följdes av Bodens folkhögskola 

som bildades 1896 och Övertorneå folkhögskola 1899. Vid den här tiden var partipolitiken i 

Sverige i sin linda. Konservativa individer och grupperingar dominerade i riksdagen och 

Socialdemokratiska arbetarepartiet bildades exempelvis inte förrän 1889. Domkapitlet med 

starka kyrkliga och politiskt konservativa ideal styrde fortfarande över folkskolan. Samtidigt 

förekom en nära dialog och ett nära samarbete mellan domkapitlet och länsstyrelsen om 

minoritetspolitiken. 

Det kan nämnas att när biskop Lars Landgren under 1880-talet arbetade för att etablera statliga 

skolor med enbart svenska som undervisningsspråk, så strävade landshövding Adolf Widmark 

efter att flytta småskollärarseminariet från Haparanda till svenskspråkig bygd i Kalix. Biskop 

och landshövding strävade båda efter att försvenska Tornedalen och hyste en djup misstro mot 

de finska fennomanernas agitationer till stöd för den finskspråkiga befolkningen i svenska 

Tornedalen. Den laestadianska ledaren, kyrkoherde P.O. Grape, vände sig emot flytten av 

seminariet, men skrev samtidigt i samverkan med Landgren en ansökan om att starta de fyra 

första statsskolorna med svenska som undervisningsspråk. I brev uppmanade Landgren att 

Grape, närmast av taktiska skäl, i ansökan skulle dämpa kritiken mot fennomanerna och fruktan 

för Rysslands onda avsikter. Den insikten fanns i övermått hos regeringen ändå, menade 

Landgren. Landgren, Widmark och Grape hade också i olika sammanhang nära kontakter med 

kungafamiljen som ytterligare band dem samman i rojalistiska och värdekonservativa 

värderingar. Både biskopen och landshövdingen var påverkade av språkdarwinistiska idéer om 

det finska språkets expansion i Norrbotten, men de hyste samtidigt en respekt för den finska 

kulturen. 

Så var det inte med landshövding Lars Berg som tillträdde 1885. Han var mycket konservativ 

och anslöt i riksdagen till den yttersta högern, inte minst i försvarsfrågan och var den förste 

ordföranden i Föreningen för Norrlands fasta försvar. Med Berg som landshövding försköts 

språkfrågan i Tornedalen från att ha handlat om att sprida svenskt språk och kultur i en 

gränsprovins till att bli en försvarsfråga med rasistiskt innehåll. Berg hävdade att ”den finska 

folkstammen” var en ”främmande nationalitet” inom det egna landet. Det var därför ett 

 
43 Persson 2011. 
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nationellt skyddsskäl för staten att skydda svenskt språk inom de egna gränserna. Som ett led i 

försvenskningen av Tornedalen gjorde Berg ett nytt försök att flytta småskoleseminariet från 

Haparanda till Kalix eller Luleå. Den här gången möttes förslaget av ett samlat motstånd från 

förre landshövdingen Widmark, biskop Landgren, seminarieföreståndaren Oscar Liljebäck och 

inte minst laestadianledare P.O. Grape.  

Lars Berg hade en tydlig rasbiologisk nedvärderande syn på tornedalingarna och den 

finskspråkiga kulturen. Han stod för en exkluderande nationalism med den svenska kulturen 

som allenarådande norm. Berg kan betraktas som extrem, men även efterföljande 

landshövdingar under 1890-talet fram till 1937 var över lag orienterade åt höger i partipolitiken. 

Karl Husberg, Oscar von Sydow, Walter Murray och Gösta Malm deltog periodvis i regeringar 

med tydlig högerprofil. Med liberalen David Hanséns tillträde som landshövding 1937 skedde 

en förskjutning mot vänster. Efterträdaren Oscar Lövgren var socialdemokrat.44 De två 

sistnämnda hade en enkel social bakgrund jämfört med den tidigare skaran av välutbildade 

ämbetsmän eller ingenjörer och var båda födda och bosatta i Norrbotten. 

Även bland de två biskopar som följde efter Lars Landgren fanns en entydig ambition att 

försvenska Tornedalen. Under biskop Martin Johanssons tid skedde en kraftig utbyggnad av de 

statliga skolorna i Tornedalen, särskilt 1893 då anslaget höjdes från 25 000 till 45 000 kronor. 

På så vis etablerades 23 nya folkskolor. Domkapitlet hade begärt en utredning från 

landshövding Lars Berg om behovet av statliga skolor i Finnbygden. Berg betonade att den 

finska språkutbredningen borde stoppas vid gränsen till svenskspråkig bosättning. Argumenten 

var tydligt språkdarwinistiskt och militärt influerade. Landshövdingen ansåg att störst framgång 

att återvinna finskspråkiga områden var längs järnvägen till Gällivare, Kiruna och Narvik.45 

Martin Johansson strävade efter att dela det stora Härnösands stift i två delar. Ett av argumenten 

var att det materiella och andliga gränsförsvaret mot Ryssland inte skulle bli så effektivt om 

inte stiftet delades.  

Från 1904 blev Olof Bergqvist biskop i det nybildade Luleå stift. Han arbetade som konservativ 

riksdagsman i flera decennier. Mellan 1912 och 1928 satt han som ledamot i första kammaren 

för högerpartiet, varav sexton år som ordförande för statsutskottet. Under hela denna period var 

den likaledes konservative stiftsnotarien Albert Carlgren centralfigur i utvecklandet av 

arbetsstugorna i Tornedalen. Under flera decennier dominerade Bergqvist och Carlgren 

utformningen av språkpolitiken och det nationalistiska innehållet i skolan och arbetsstugorna. 

Vi har sett hur Bergqvist, Carlgren och grundaren av Tornedalens folkhögskola, Ludvig de 

Vylder, hade gemensamma ideologiska intressen inom den s.k. unghögern. Där utvecklades en 

 
44 Elenius 2001, 144‒163; Se Svenskt biografiskt lexikon: Adolf Widmark, Lars Berg, Karl Husberg, Karl Johan 

Bergström, Oscar von Sydow, Walter Murray, Gösta Malm, Nils Gustaf Ringstrand, August Beskow, Bernhard 

Gärde, David Hansén, Oscar Lövgren. 
45 Riksdagens protokoll 1893, Kungl. Maj:ts proposition nr 1, 8:e huvudtiteln, punkt 12, s. 26‒33. 
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rojalistisk och värdekonservativ nationalism som satte sin prägel på den språkliga 

assimileringspolitiken i Tornedalen fram till början av 1930-talet.  

Man kan säga att metasystemet för utbildning i Tornedalen nådde sin nationalistiska kulmen 

vid ingången till 1930-talet. Då genomsyrades utbildningarna av en starkt assimilerande 

nationalistisk ideologi som olika myndigheter förde fram. Inom folkskolan utgjordes den 

grundläggande strukturen av de statliga skolorna, som kraftigt byggts ut från 1890-talet och in 

på 1920-talet. Kravet på svenska som undervisningsspråk var i de statligt finansierade skolorna 

en tvingande pedagogisk norm, som senare anammades också i de kommunalt ägda skolorna.  

Under Hjalmar Brantings första regering 1920 skedde ett första steg mot en ändrad 

minoritetspolitik när Sverige 1920 gick med i Nationernas förbund. I ett tal 1925 betecknade 

den dåvarande socialdemokratiska utrikesministern Östen Undén att detta var en nyorientering 

i utrikespolitiken och att det bröt en hundraårig internationell isolering. Han betonade att 

minoritetsskyddet krävde internationellt samarbete.46 En annan förändring var omorienteringen 

i förhållande till Finland. Ett bilateralt samarbete inleddes vid samma tid och resulterade 1925 

i ett inofficiellt militärt samarbete som med 1930 års försvarskommission formaliserades 

mellan Sverige och Finlands generalstaber. När Richard Sandler blev utrikesminister 1932 

fördjupades samarbetet ytterligare.47 Synen på Tornedalens plats i den svenska nationen 

förändrades nu drastiskt. De var viktigt att undanröja motsättningarna om språkpolitiken mellan 

de två länderna, som varit förhärskande i så många år.  

Skolöverstyrelsen hade 1924 fått i uppdrag att utarbeta en undervisningsplan för Tornedalen. 

Vid ett möte med lärare i Tornedalen uppmanade utbildningsrådet N.O. Bruce lärarna att 

komma in med förslag till undervisningsplanen. Bruce tillhörde en liberal riktning på 

ecklesiastikdepartementet och hade som gammal folkskollärare varit medlem i Sveriges 

Allmänna Folkskollärarförening. Föreningen motarbetade kyrkans fortsatta inflytande inom 

utbildningsväsendet. Efter uppmuntran från Bruce skrev åtta tornedalslärare en petition till 

Skolöverstyrelsen där de bland annat ställde krav på finskspråkig undervisning i 

kristendomskunskap och att finska skulle användas som hjälpspråk under hela skoltiden. 

Förslaget utlöste en våldsam debatt i lokaltidningarna och i svenska och finska rikstidningar. 

Petitionärerna anklagades för att vara fennomaner och fosterlandsförrädare.  

Ett förslag lades till sist fram av Skolöverstyrelsen att tillåta frivillig finska i fortsättningsskolan. 

Förslaget lades fram som proposition till 1932 års riksdag av den dåvarande liberala regeringen, 

men röstades ner av riksdagen. När socialdemokraterna kom i regeringsställning lade 

ecklesiastikminister Arthur Engberg 1935 fram samma förslag som proposition och nu gick den 

igenom. Här samverkade den minoritetspolitiska förändringen i samhället med det 

 
46 Undén 1925. 
47 Agrell 2000, 33 ff. 
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militärpolitiska samarbetet mellan Sverige och Finland. Som en manifestation av att svensk och 

finsk kultur var jämbördiga i den svenska nationalstaten anordnades 1937 en gemensam resa 

till Tornedalen med utrikes- och utbildningsministrarna i de två länderna. Klassrum besöktes 

med journalister och fotografer som viktiga följeslagare och resan avslutades till sist i 

Helsingfors.48  

Det nationalistiska innehållet i den socialdemokratiska minoritetspolitiken var av annat slag än 

den konservativa och organiska nationalism som präglat decennierna kring sekelskiftet 1900. 

Grundtanken var fortfarande att staten skulle integrera olika grupper i nationen, men nu 

handlade det om att förena de privilegierade med de socialt underordnade, att förena kapitalet 

med arbetarklassen i det gemensamma folkhemmet. Med en klassutjämnande politik skulle 

även minoriteterna gynnas, men en sådan politik krävde att nationen förenades kring ett 

gemensamt språk och en gemensam kultur. Socialdemokraterna gick här en balansgång. I teorin 

anslöt man till att minoriteternas modersmål skulle värnas i skolan, men i praktiken upprätthölls 

förbudet mot att tala finska i skolan i Tornedalen. Arthur Engberg inkarnerade den 

socialdemokratiska kluvenheten. Under 1920-talet var han en uttalad antisemit i många 

offentliga artiklar som han skrev, men under 1930-talet ändrade han åsikt. Han blev nu en lika 

uttalad antinazist till försvar för judarna.49 Engberg uttryckte aldrig några rasistiska åsikter om 

tornedalingarna även om han gärna under sin tidiga karriär höll fram den svenska rasens goda 

egenskaper.  

Andra världskriget blev en vattendelare vad gäller det rasbiologiska tänkandet. Kriget hade fått 

katastrofala följder för minoriteter i Europa genom Tysklands folkmordspolitik mot judar, 

romer och andra grupper. I Sovjetunionen ledde den kommunistiska nationalitetspolitiken till 

liknande systematiska folkmord av etniska och politiska minoriteter. Medvetenheten om 

minoriteters utsatta läge och vetenskapens förkastande av rasbiologin gjorde att de rasmässiga 

värderingarna till stor del tappade sin legitimitet efter kriget. 

Under 1950-talet förändrades nationalismen i Sverige under påverkan av ett utökat globalt 

samarbete inom FN, stärkandet av mänskliga rättigheter och en ändrad syn på minoriteters rätt 

till sitt modersmål som undervisningsspråk. Samtidigt inleddes ett nytt och intensifierat 

nordiskt samarbete. Nordiska rådet bildades 1952 som ett startskott för minoritetspolitiska 

förändringar i de nordiska länderna över nationsgränserna. Två år efter bildandet blev det fritt 

att göra passfria resor mellan de nordiska länderna. Det öppnade för en större rörlighet över 

statsgränserna för den romska minoriteten och innebar att den romska minoritetspolitiken mer 

än tidigare blev en gemensam nordiska fråga. Ytterligare två år senare bildades Nordiska 

samerådet vars syfte var att påverka de nordiska staterna att föra en mer enhetlig politik mot 

 
48 Slunga 1965, 52‒53; Elenius 2001, 286‒300. 
49 Blomqvist 2001. 
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samerna. I nordligaste Sverige utvecklades under senare delen av 1950-talet även 

Nordkalottsamarbetet som ett nordiskt samarbetsprojekt. I det samarbetet blev den samiska 

frågan och tornedalsgränsen symboler för gränsöverskridande nordiskt samarbete. Flera 

nordiska kommittéer utredde under efterkrigstiden nyttjandet av Torne älv för jordbruk på 

gränsholmarna, timmerflottning och fiske liksom förutsättningarna för vattenkraftens 

utnyttjande. En rad bilaterala institutioner skapades mellan svenska och finska Tornedalen.50  

Den särskilda finansieringen av statliga skolorna i Tornedalen avskaffades 1940 som ett resultat 

av det ökade statliga ansvaret för hela skolväsendet.51 På global nivå engagerade sig efter kriget 

det nybildade Förenta nationerna (FN) i utbildningsfrågor genom Unesco, som var ett av flera 

fackorgan som bildades inom FN 1945. Unescos målsättning var att stärka utbildningsväsendet 

i olika länder för att på så vis befrämja FN:s stadga om internationellt samarbete och stöd för 

de mänskliga rättigheterna.52 År 1953 utfärdade Unesco en rekommendation att alla världens 

barn borde få sin första skolgång på sitt eget modersmål. Rekommendationen utgick från att 

kunskap inte kan förvärvas på ett språk som eleven inte förstår. Den byggde på pedagogiska 

rön som säger att all undervisning bör utgå från det som eleven är bekant med och därifrån röra 

sig mot det som är nytt.53 I den kontexten tappade metasystemet sin legitimitet som uttryck för 

en värdekonservativ, rojalistisk nationalism i skarp konkurrens med Finland.  

Den gemensamma nämnaren i metasystemet hade utgjorts av assimilerande nationalistiska 

värderingar inom skolväsendet. När dessa började framstå som främmande i en kontext av ett 

utökat globalt och nordiskt samarbete, stärkandet av mänskliga rättigheter och den ändrade 

synen på minoriteters rätt till sitt modersmål som undervisningsspråk, så tappade de allt mera 

sin legitimitet. Metasystemet i Tornedalen började därför att under 1950-talet anta en ny form. 

Den rasbiologiskt influerade och för minoriteter assimilerande nationalism, som påverkat den 

statliga politiken mot tornedalingarna, efterträddes av en folkhemsbaserad nationalism i 

socialdemokratisk skepnad.  

Med den ändrade nationalistiska självbilden ändrades också värderingarna i metasystemet, men 

i grunden byggde de fortfarande på åsikten att svenskt språk och svensk kultur skulle vara helt 

normerande i skolan. Till detta bidrog att tornedalingarna allt mera blivit tvåspråkiga och en del 

barn enbart svenskspråkiga. De olika utbildningarna sågs nu som helt integrerade i den svenska 

kulturen. Direktmetoden betraktades som en självklar undervisningsmetod i folkskolan. Det var 

den språkinlärningsmetod som i Tornedalen också kallades ”den helsvenska metoden”. Det 

 
50 Elenius 2008; Elenius 2009a; Elenius 2009b; Elenius 2022.  
51 Tenerz 1963, 355; Elenius 2017. 
52 UNESCO står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
53 The Use of Vernacular Languages in Education. Paris: Unesco, 1953. [Unesco:s utredning fanns med som 

bilaga i 1957 års nomadskoleutredning.]  
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ansågs som självklart att skolbarnen inte skulle använda modersmålet meänkieli i 

undervisningen.  

Det fanns också en eftersläpande hotbild kvar från andra världskriget som påverkade 

språkpolitiken. De dramatiska krigshändelserna i Finland, inte minst tyskarnas nedbränning av 

finska Tornedalen, levde kvar i minnet. Dessutom förvandlades Tornedalen efter kriget till en 

militär buffertzon. Så även om varken rasbiologiska föreställningar om samer och finnar som 

underordnade raser eller det tidigare upplevda hotet från finska nationalister längre hade någon 

politisk bärkraft, så fanns en militär hotbild kvar som nu kopplades samman med det kalla kriget 

mellan USA och Sovjetunionen.  

När den kulturella assimileringspolitiken nått sitt mål om försvenskning blev assimilering 

betraktad som något självklart i det folkhemsbygge som tog fart på 1950-talet. Tornedalingar 

och andra minoriteter betraktades nu allt mera som etniskt neutrala medborgare, som skulle 

integreras i det demokratiska Sverige. Myndigheterna ansträngde sig att betrakta Tornedalen 

som vilken del av Sverige som helst. Det visade sig exempelvis i det sätt som skoldistrikten 

organiserades. Fram till 1914 var folkskolorna i Tornedalen organiserade i ett gemensamt 

huvudsakligen tornedalsfinskt inspektionsområde, förutom Gällivare, Jukkasjärvi och 

Karesuando pastorat som blivit utbrutna. Från 1914 slogs de tornedalska skoldistrikten i stället 

ihop med de svenskspråkiga distrikten Överkalix, Nederkalix, Råneå och Töre skoldistrikt. 

Fram till 1942 hörde fortfarande Överkalix och Nederkalix ihop med de tornedalsfinska 

distrikten.54 Den officiella inställningen var att det inte längre existerade något språkproblem i 

Tornedalen. Inom lärarutbildningen visade det sig i att inga som helst försök gjordes för att 

anpassa undervisningen i skolorna till de finsktalande skolbarnen.55  

Ett annat exempel på den etniska neutraliseringen av Tornedalen är Tornedalsutredningen, som 

tillsattes av regeringen 1954. Bakgrunden till utredningen var den höga arbetslösheten i östra 

Norrbotten. Därför fick länsstyrelsen i Norrbotten i uppdrag att undersöka ekonomi, 

arbetsmarknad och företagande i Tornedalen och den svenskspråkiga Överkalixbygden.56 

Utredningen är ett typexempel på social ingenjörskonst där arbetsmarknadsproblematiken sågs 

som ett politiskt problem i en etniskt neutral del av Sverige. Tornedalens avvikande språk och 

kultur vägdes aldrig in i bedömningarna. Arbetsmarknads- och försörjningsproblemen i Östra 

Norrbotten sågs som en glesbygdsproblematik som drabbade svensk- och meänkielispråkiga på 

ett likartat sätt. Det skulle lösas med hjälp av regionalpolitiska medel. 

Inom folkskolan hade Skolöverstyrelsen redan vid tiden för första världskriget tagit över 

domkapitlets ledande roll inom folkskolan. Myndigheten blev efter andra världskriget den 

 
54 Snell 1942, 44‒45. Tenerz 1963, 355 ff. 
55 Tenerz 1942, 46‒70; Tenerz 1963. 
56 Tornedalsutredningen D.1 (1958) och Tornedalsutredningen D. 2 (1960). 
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dominerande pedagogiska rösten inom skolans område. Med början 1948 började man ge ut ett 

tryckt cirkulär som hette Aktuellt från Skolöverstyrelsen. Där beskrevs i kortfattad notisform 

beslut som tagits och åtgärder som gjorts inom skolväsendet under det gångna året. Ibland 

publicerades en fördjupande artikel som beskrev en sakfråga inom utbildningsväsendet. 

Publikationsserien ger en god bild av beslut som tagits, men också av Skolöverstyrelsens 

hållning i pedagogiska frågor. Som exempel kan nämnas att man 1948 gick ut till de högsta 

beslutsfattarna inom folkskolan angående behandlingen av vänsterhänta i skolan. Lärarna skulle 

nu ta hänsyn till om barnen själva visade ”mer än tillfällig olust” för att tränas till att bli 

högerhänta.57  

Typiskt för den svenska hållningen i minoritetsfrågor under 1950-talet var att man, trots stödet 

till FN-stadgan och deklarationen om mänskliga rättigheter, officiellt inte uttalade sig om 

Unescos deklaration från 1953. Åren 1951‒1962 publicerades metodiska anvisningar för 

undervisning i ämnen som modersmålet (dvs. svenska), engelska, tyska, franska, spanska, latin 

och grekiska i högre kommunala skolor och i läroverk, men också artiklar om samspelet mellan 

modersmålet och historieundervisningen.58 Under samma period publicerades en rad notiser 

och separata artiklar om FN, mänskliga rättigheter och om Unesco. Men inte någonstans 

behandlades Unescos språkrekommendation från 1953 eller att den på något sätt borde få 

konsekvenser för språkpolitiken mot tornedalingarna eller mot samerna.  

Däremot uttalade man sig i angränsande språkpedagogiska frågor. År 1954 publicerades en 

artikel av undervisningsrådet Karl Kärre om ”den modifierade direktmetoden” i jämförelse med 

den grammatiska metoden och med den förmedlande metoden i språkundervisningen i 

främmande språk i realskolan och på gymnasiet. Slutsatsen var att läraren borde kunna använda 

modersmålet vid svårare förklaringar och utredningar kring det främmande språket.59 En 

uppföljande replik med mer undervisningsnära kommentarer gjordes några nummer senare av 

läroverksadjunkten i moderna språk, Anders Slettengren. Han konstaterade att någon 

uttömmande handledning inte fanns för undervisning med direktmetoden eller i kombination 

med andra metoder.60 Problematiken för skolbarnen i Tornedalen att från första klass lära sig 

svenska som främmande språk med direktmetoden berördes över huvud taget inte i Aktuellt 

från Skolöverstyrelsen åren 1948‒1962.61 Det var som att man inte ville inse att de flesta barn 

hade meänkieli som modersmål när de började i första klass. Inga som helst pedagogiska 

resonemang fördes om detta, däremot om problematiken för gymnasieelever att lära sig 

främmande språk som engelska och franska.  

 
57 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1948, nr 5. 
58 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1951‒1958. 
59 Kärre 1954, 408‒410.  
60 Slettengren 1954, 448‒450. 
61 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1948‒1962; Snell 1976, 87‒96. 
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Under de sista åren av 1950-talet och i början av 1960-talet hördes för första gången en 

oppositionell röst i riksdagen mot den oreflekterat förda språkpolitiken i Tornedalen. Det var 

den nyblivne socialdemokratiske riksdagsmannen Ragnar Lassinantti som i 1957 års riksdag 

ställde en interpellation om behovet av finskspråkig undervisning i småskolan i Tornedalen. 

Därför ville han stimulera utbildningen av tvåspråkiga småskollärare. Det innebar att det 

informella förbudet mot att använda finska i skolan i Tornedalen måste upphöra.62 Lassinantti 

var själv tornedaling och hade upplevt den assimilerande pedagogiken i folkskolan. Hans 

mamma kom från Finland och han har berättat hur han fick åka skidor över älven vid Pello för 

att på den finska sidan låna finskspråkiga böcker till sin mamma. Till saken hör att finskspråkiga 

böcker var förbjudna i skolbiblioteket i hembyn. Interpellationen var lika mycket riktad mot det 

egna partiets förda politik som mot andra partier. I riksdagen uppstod ingen debatt och han fick 

gehör för frågan från ecklesiastikminister Ivar Persson, bondeförbundet.63   

Inte förrän nu märks en förändring i Skolöverstyrelsens inställning till språkfrågan i 

Tornedalen. I Aktuellt från Skolöverstyrelsen som publicerades 1958 fanns för första gången ett 

principiellt dokument i den tornedalska språkfrågan. Det var riktat till länsskolnämnd, 

skolstyrelser, skolchefer och folkbildningsorganisationer. Skolöverstyrelsen slog här fast att 

språkfrågan i Tornedalen inte var en nationalitetsfråga eller en stridsfråga mellan svenskt och 

finskt. Den handlade om kulturella och praktiska aspekter av vardagslivet. Och man tillfogade 

att det måste beaktas: ”…att i en gränsbygd med i stor utsträckning tvåspråkig befolkning såväl 

kulturella som pedagogiska och praktiska skäl talar för att ej blott det ena språket vårdas inom 

skolans ram.”64 Samma år tilläts lärarna i Tornedalen att läsa enkla stycken på finska vid studiet 

av Finlands geografi. Det hade under många år varit tillåtet att använda norska och danska under 

geografilektionerna, men nu blev det till sist även tillåtet att använda finska i undervisningen.65  

Även tvåspråkighetsforskaren Nils-Erik Hansegård hade 1957 påpekat till Skolöverstyrelsen att 

ett förbud mot att tala finska fanns i skolorna i Tornedalen och att det borde upphävas. 

Myndigheten gjorde 1965 ett förnyat påpekande till rektorerna om att det finska språkförbudet 

skulle upphävas. Det talar för att en del lärare fortsatt att förbjuda meänkieli i skolan in på 1960-

talet.66 Att det krävdes så stora ansträngningar för att avskaffa språkförbudet för meänkieli visar 

hur extremt nationalistisk undervisningen varit.  

 
62  Riksdagens protokoll 1957, Andra kammaren nr 4, 50‒51, Interpellation av Ragnar Lassinantti angående 

undervisning i småskola av barn, som enbart tala finska. 
63 Riksdagens protokoll 1957, Andra kammaren nr 9, 14‒17, Svar på interpellation angående undervisning i 

småskola av barn, som enbart tala finska. 
64 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1958, nr 186, 621‒624. 
65 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1958, nr 104, 312. 
66 Lainio &Wande 1996, 323‒324. 
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3. Undersökningens uppläggning 

Utifrån den förda minoritetspolitiken före och efter andra världskriget kan man fråga sig hur 

skolbarnen i Tornedalen upplevde sin tid i skolan och hur den påverkade dem som vuxna. I 

nedanstående undersökning har ett antal tidigare tornedalska skolbarn intervjuats om hur de 

upplevde den assimilationspolitik som fördes i skolan under deras skoltid. De 32 intervjuade 

har slumpmässigt valts ut ur skolmatriklarna från slutet av 1930-talet till början av 1950-talet i 

två separata skolor i Tornedalen. Den ena skolan, som låg vid Torne älv och gränsen till Finland, 

kallas Gränsälvsskolan. Den andra låg i den inre delen av Tornedalen och kallas Inlandsskolan. 

De två skolorna har valts för att kunna jämföra om det går att upptäcka några skillnader mellan 

skol- och språkpolitiken i det tornedalska kärnområdet, vid gränsen till Finland, jämfört med 

en skola i en mer utpräglad skogsbygd med större närhet till industrierna i Malmfälten. 

Skolbarnen i de två skolorna hade också olika kommuncentra med olikartad näringsstruktur att 

förhålla sig till. För att få ett större urval av elever, och för att bättre kunna anonymisera de 

intervjuade, valdes två relativt stora skolor. Valet av de konkreta skolorna kan utifrån 

ovanstående kriterier beskrivas som intuitivt. 

För att få ett stort urval av elever att intervjua har ett stort spann av skolklasser valts ut. De är 

jämnt fördelade mellan skolorna och vad gäller kön. Från Inlandsskolan ingår 9 kvinnor och 8 

män. Från Gränsälvsskolan ingår 7 kvinnor och 9 män. Intervjuerna med skolbarnen omspänner 

en skoltid på över trettio år. Den äldste av de intervjuade började i första klass 1931 och den 

yngsta började 1959, så den samlade skoltiden omspänner 1930-, 40-, 50- och 60-talet. De 

intervjuade gick i skola under den period då den svenska ”välfärdsnationalismen” utvecklades. 

Samtidigt är andra världskriget en viktig politisk och moralisk vattendelare. De har alltså sina 

erfarenheter från olika perioder av utbildningspolitik.  

Med tanke på hur minoritetspolitiken och de allmänna värderingarna förändrades efter andra 

världskriget är fördelningen av när de intervjuade gick i skola av intresse. Medianvärde för 

årtalet när de intervjuade började skolan är 1943, alltså mitt under det pågående världskriget. 

Av samtliga intervjuade gick 23 av barnen i skola något av krigsåren 1939‒1945. Det var bara 

9 barn som började i skola efter andra världskrigets slut. Av dem gick den yngsta ut skolan 

1967. Merparten var alltså påverkade av krigsåren under någon del av sin skolgång.  

De tidigare eleverna har spårats genom folkräkningen 1990, vilket varit möjligt genom att 

fullständigt namn och födelsedatum från skolmatriklarna har kunnat användas i sökningen. 

Eftersom fullständigt personnummer saknats så har elevernas nuvarande adresser slutligen 

tagits fram genom digitala sökningar på internetsidor för adressökning som Eniro och Hitta.se. 

3.1 Intervjumetod för de två skolorna 

I undersökningen speglas skolbarnens, föräldrarnas och lärarnas syn på skola och samhälle 

genom de intervjuades minnen av skoltiden och av uppväxten till vuxen ålder.  
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Frågeställningarna i intervjuerna har fokuserat på relationen mellan hem, skola och samhälle 

för att undersöka på vilket sätt de tre världarna samspelade eller inte samspelade med varandra.  

Föräldrars sätt att förhålla sig till finska och svenska som vardagsspråk påverkade barnens 

tillvaro hemma liksom deras skolgång. Det kan beskrivas som föräldrarnas språkstrategier. En 

del föräldrar valde att prata modersmålet finska med barnen, andra valde att prata svenska, som 

många själva hade svårigheter med. På liknande sätt kan man säga att barnen själva, genom 

lärarnas inställning till deras kultur och modersmål, utformade strategier för hur och när de 

senare i livet använde finska och svenska.67 Användningen av ett språk, men också 

användningen av två eller flera språk, skiftar mellan olika språkdomäner. Det kan gälla skilda 

användningssätt i hemmet, i affären, på arbetet, i kontakt med myndigheter etcetera.  

Intervjuerna har gjorts som breda livsvärldsintervjuer med särskild fokus på skolförhållandena 

när de var barn. Med utgångspunkt i skoltiden har de intervjuades sociala förhållanden, 

yrkesval, geografiska bosättning som vuxna samt genusaspekter av skolpolitiken också 

undersökts. Det handlar om elevernas syn på hur språkpolitiken tog sig uttryck i skolan, men 

också på svenskans och finskans roll i och utanför skolan när de växte upp.  

Intervjuerna gjordes 2015 och genomfördes i samtliga fall i de intervjuades hem. Nästan 

samtliga var pensionärer när intervjuerna gjordes. Därför är beskrivningarna av upplevelserna 

både tillbakablickande och självreflexiva i nutiden. De intervjuade försöker återge sina intryck 

som barn i hemmet, skolan och övriga samhället. Mot bakgrund av minnena gör de reflexioner 

av hur de som vuxna har påverkats av den inställning till finsk och svensk kultur som mötte 

dem i skolan. Som vid alla intervjuer blir de känslomässigt påverkade av sina egna 

återgivningar av händelser i barndomen.  

Ibland kan de skratta till för att markera en distans till vad de berättat, men det är inte alltid som 

skrattet är positivt. Det kan också uttrycka ett sätt att hantera osäkerhet eller smärtsamma 

upplevelser. För den äldste intervjuade hade det gått mer än nittio år sedan skolstarten, för den 

yngsta omkring sjuttio år. Det betyder att vissa minnesbilder är starkare och andra mindre 

starka. Trots detta tenderar starkt känslomässiga minnesbilder att ha en hög konkretion med 

många detaljer. Det gör dem trovärdiga som minnesbilder av vad som en gång hände, framför 

allt hur händelserna kändes. 

Det finns även berättelser som de intervjuade hört om andra barn som blivit misshandlade av 

en lärare eller någon annan överhetsperson. Sådana berättelser är del i ett kollektivt minne hos 

vissa familjer eller bland byborna som helhet. Oavsett hur sådana minnen har återberättats och 

fått en särskild form så är de starkt känslomässigt engagerande för de intervjuade. De uttrycker 

en kollektiv smärta av att ha varit utsatt för ett förtryck, ett övergrepp eller en orättvisa. Det 

 
67 För användningen av begreppet språkstrategier, se Elenius 2001, 41‒49. 
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finns inga skriftliga källor som bekräftar sådana vittnesmål. Intervjuerna bör framför allt 

värderas som livsprocesser där barndomsminnen undersöks av dem själva med den vuxnes 

mognad och distans. På så vis ger de också en bild av konsekvenserna i vuxen ålder av 

språkpolitiken i skolan. 

En av de intervjuade är äkta make till den slumpvis utvalda kvinnan från Inlandsbyn och är 

född i samma by och har gått i samma skola. Han har därför fått ingå i intervjuunderlaget. 

Förutom de 32 så är ytterligare en äkta make intervjuad i samband med att en av kvinnorna från 

Gränsälvsbyn intervjuades. Han är född i en annan del av Tornedalen och har därför gått i en 

annan skola än de som analyseras i undersökningen. Därför har enbart hans allmänna 

synpunkter på språkpolitiken och moderniseringen i Tornedalen använts i analysen, inte på 

språkpolitiken i den egna skolan eller kulturförhållandena i hembyn.  

Här nedan görs en genomgång av hur de intervjuade upplevde sin skolgång som barn i 

Inlandsskolan och Gränsälvsskolan. Vid tiden för deras skolstart fanns ingen allmän förskola i 

Sverige. Skolan och skolgården var därför den plats där barnen tog sina första steg för att 

socialiseras in i den näraliggande hembygden och i den svenska staten.  

4. Familjens sociala situation 

Industrialiseringen av samhället bröt upp det gamla bondesamhället. Det fanns inte längre 

samma förutsättningar att söka en framtid i närmiljön som tidigare. Skogsbruket 

rationaliserades och jordbruksfastigheterna räckte inte till för den ökande befolkningen. Genom 

stora barnfamiljer och den ökade levnadsstandarden var befolkningen i byarna som störst vid 

ingången till 1950-talet.  

I Tornedalen var över 50 procent av befolkningen sysselsatta inom jordbruksnäringen år 1950. 

Motsvarande tal för riket som helhet var 23 procent. De flesta var småjordbrukare och måste 

kompensera med kompletterande arbeten i skogsbruk, flottning och liknande. Det blev svårare 

att få jobb i skogsbruket när allt fler bolag gick över till helårsanställningar. Kvinnorna 

bedömdes ha mycket små möjligheter att få jobb på hemorten men goda möjligheter på annan 

ort. Arbetslöshetsstatistiken återspeglade näringsstrukturen. Tornedalen hade 38 arbetslösa per 

tusen invånare år 1955 mot 16 i Norrbottens län som helhet och två i hela riket. Av de arbetslösa 

i Norrbotten bodde 40 procent i Tornedalen.68 Så såg arbetsmarknaden och framtidsutsikterna 

ut för föräldrarna när de intervjuade växte upp. Under främre delen av 1900-talet ökade även 

användningen av massmedia dramatiskt. De gällde framför allt tidningar men vid tiden för 

andra världskriget även radio. Därför beskrivs här även hur massmedia påverkade 

språkanvändningen i hemmen under barndomen. 

 
68 Tornedalsutredningen D. 1 (1958), 189 ff. 
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4.1 Påverkan av massmedia i hemmet 

Enligt socialantropologen och nationalismforskaren Benedict Anderson bidrog den nationella 

spridningen av dagstidningar och radioutsändningar till att skapa nationen som en föreställd 

politisk gemenskap.69 På liknande sätt skapades i början av 1900-talet en föreställning om 

Norrbotten som en både uråldrig kulturell region och ett industriellt framtidsland. Som en 

specifik del av den svenska nationen lyftes Tornedalen fram som ett område med finsk tradition 

men numera med svensk kultur.70 Genom sin geografiska spridning bidrog massmedierna till 

att skapa nya slags identiteter. 

Ett exempel på hur viktigt massmedia ansågs vara i försvenskningsarbetet, är att landshövding 

Oscar von Sydow, efter förslag från professorn i finsk-ugriska språk K.B. Wiklund, mellan 

1913 och 1919 såg till att gratis tidskrifter på svenska delades ut i Tornedalen. De skulle vara 

illustrerade, lättlästa och opolitiska. Exempel på tidningar som delades ut är Sveriges ungdom, 

Norrlands lantmannatidning, Vecko-Journalen och Hemtrevnad. Tidskriftsprojektet illustrerar 

tydligt hur metasystemet för utbildning i Tornedalen fungerade. I ett gemensamt brev, 

undertecknat av landshövdingen och biskopen, beskrevs att folkskoleinspektörerna skulle utse 

tre familjer som delade på en tidskrift. Tidskriften skulle cirkulera mellan de tre familjerna. 

Lärarna och prästerna skulle engageras i utdelningen på lokal nivå.71  Massmedia spelade också 

en viktig roll som ett sätt att träna svenska utanför skoltiden. På 1940- och 1950-talet ökade 

antal prenumerationer på länstidningar och särskilt under kriget blev radion viktig för att hålla 

sig underrättad om dagshändelserna. Radion hade en direkthet som ytterligare förstärkte den 

nationella identiteten.  

Massmedia påverkade även de intervjuade i Inlandsbyn och Gränsälvsbyn. I Tabell 1 visas 

vilken typ av dagstidning, och i enstaka fall periodisk tidskrift, som familjerna prenumererade 

på. Där syns också om de hade radio eller inte. Man ser av tabellen att familjerna i Inlandsbyn 

i betydligt högre utsträckning hade en svenskspråkig tidning. Eftersom den socialdemokratiska 

Norrländska Socialdemokraten (NSD) är den enda tidning som nämns som svenskspråkig 

tidning, så kan man dra slutsatsen att befolkningen där var mer uttalat socialistisk till sin 

politiska läggning. Endast i två hem fanns det tvåspråkiga Haparandabladet, som hade en 

moderat politisk profil. I Gränsälvsbyn dominerade i stället Haparandabladet, tätt följd av 

NSD.      

  

 
69 Anderson 1993. 
70 Sörlin 1988.  
71 Elenius 2011, 230‒233. 
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Tabell 1. Massmedieanvändning i hemmen bland intervjuade skolbarn i Tornedalen. 

Massmedia i 

familjen 

Inlandsskolan Gränsälvsskolan 

sven-

ska 

finska tvåspr ej 

uppg 

sven-

ska 

finska tvåspr ej 

uppg 

Tidning hemma 7  2 8 5 2 7 1 

Radio hemma 8 1  8 9 2 
 

4 

Antal intervjuade för ovanstående uppgifter är 17 i Inlandsskolan och 15 i Gränsälvsskolan. 

Det var bara två hem som hade en helt finskspråkig tidning. Båda fanns i Gränsälvsbyn. En 

man från Gränsälvskolan, född 1937, berättar: ”Min mor hade en mycket trist tidning… det var 

någon laestadiansk tidning från Finland, grå och tråkig…och den läste man inte.” De hade 

annars NSD hemma och en veckotidning med serien ”August och Lotta”. Han berättar att hans 

mamma översatte serierna i NSD, och en svensk veckotidning som de också hade, från svenska 

till finska innan han själv lärt sig att läsa på svenska. Efterhand tillkom också radio. På 1930-

talet var det ännu ovanligt med radio i hemmen. 

En man från Gränsälvskolan, född 1935, berättar att föräldrarna tidigt skaffade sig radio. Han 

kommer ihåg hur folk kom till dem för att lyssna på radio ungefär som det var i televisionens 

barndom när folk vallfärdade till de som skaffat TV.  Det är tydligt att radion betydde mycket 

för att kunskapen i svenska språket stärktes. Det var ett fåtal i de två byarna som prioriterade 

finska utsändningar från Finland. 

En man från Inlandsskolan, född 1946, berättar att de hade både svenskspråkiga NSD och 

tvåspråkiga Haparandabladet hemma. Han läste själv NSD när han hade lärt sig svenska. De 

lyssnade mycket på radio i hemmet vilket bidrog till att stärka de svenska språkkunskaperna. 

”Ja, det var ju mycket sådant där nyheter och sport, skidtävlingar, men det var efter det att man 

började skolan. Då hängde man med mycket bättre när man lyssnade på radio.”  

En man från Inlandsskolan, född 1950: ”Jag (minns) att det är femtionio (1959) när Ingemar 

vart världsmästare, så stack jag med farsan mitt på natten, soligt…över med färja till ett 

färjställe på andra sidan och där var det fyra, fem gubbar vad jag kommer ihåg, och så var det 

en radio. Ja, det är minnet, och det var så fint soligt.” 

Vissa föräldrar köpte medvetet in radio för att barnen skulle få träna sig i svenska.  

En kvinna från Gränsälvskolan, född 1925, berättar att de hade Haparandabladet hemma. 

Barnen läste den svenska delen men pappan läste den finska delen. Och så hade de radio, men 

det ansågs som syndigt av en del som var religiösa. Hennes föräldrar var positiva till radion. 

”Ja absolut, och mina föräldrar tyckte att de ville ha den där radioapparaten för då lär sig barnen 

svenska. Det sa dom också till folk som undrade, som kanske tyckte att det inte var lämpligt.” 
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Föräldrarna pratade annars enbart finska hemma. Hon lånade också böcker på biblioteket och 

gillade att läsa.  

En man från Gränsälvskolan, född 1924, berättar att de hade Haparandabladet och radio 

hemma. ”Ja, farsan han var ju sådan där, han skulle ha radio…nyheter… han var lite eljest än 

alla andra gamlingar. Han var mycket för att lyssna på radion. Det var mycket där man fick lära 

sig lite svenska.” 

I vissa fall skaffade föräldrarna radio därför att de var samhällsintresserade. Så var det med en 

kvinna vars pappa var rullstolsbunden. Han var samhällsintresserad och skaffade en radio. Den 

stod ofta på och det svenska språket strömmade ut i köket.  

4.2 Skolbarnens sociala bakgrund 

Föräldrarna till de intervjuade barnen var födda i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. 

Genomgående hade de mellan fem och tretton barn. En del av dem var laestadianer och hade 

som kristen ideologi att inte använda preventivmedel och att därför föröka sig i enlighet med 

Guds plan för världen. I många fall angav de intervjuade att föräldrarna inte var laestadianer, 

men att däremot mor- eller farföräldrarna var det. Föräldrarna levde i en kristen kontext även 

om de inte gick i kyrkan regelbundet. Ett typiskt exempel är en kvinna född 1938 som berättade 

att föräldrarna inte var speciellt laestadianska, men när de hade gjort klart i ladugården på 

söndag så ville de höra på gudstjänsten i TV. Hon hade fem syskon. Även om inte föräldrarna 

var laestadianer så låg det i det traditionella kulturella konceptet för jordbrukssamhället i 

Tornedalen i främre delen av 1900-talet att man skulle skaffa många barn.  

Som kontrast till de konservativa laestadianska värderingarna ställdes i början av 1900-talet 

arbetarrörelsens radikala socialistiska idéer, som utmanade det bestående samhället. Den typen 

av politiska sympatier kommer inter fram i intervjuerna, men å andra sidan har inte heller frågor 

ställts om föräldrarnas politiska sympatier. Föräldrarna hade oftast sin hemvist i samma by och 

ibland i närliggande byar. Oftast var det kvinnan som flyttat till mannens hemby när de gifte 

sig. Hos kvinnorna fanns en beredskap att förändras i en ny kulturell kontext när de blivit vuxna. 

När de gifte sig bytte de ut sitt efternamn till mannens efternamn. I enstaka fall flyttade den 

blivande hustrun från en by som låg mer än två mil bort men det var ovanligt. I några fall kom 

kvinnorna från Finland. Syskonen till de intervjuade var ofta hel- eller halvsyskon, men i ett 

fall adopterades ett finskt krigsbarn under andra världskriget och blev ett av totalt fyra syskon. 

I några av familjerna dog mamman när barnen var små. Pappan fick då ta över ansvaret för 

barnen, ibland med hjälp av sin åldrade mamma som bodde hemma och den äldsta systern i 

syskonskaran. I ett fall dog pappan i en olyckshändelse när den intervjuade var vuxen och redan 

utflyttad. Till övervägande del var de intervjuades föräldrar kroppsarbetare. En vanlig 

näringskombination var att familjen hade ett litet jordbruk och att mannen kompletterade med 

skogsarbete, flottning eller vägarbete. Kvinnan skötte ladugården och hemmet. De flesta hade 
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inte fler än några få kor medan andra kunde ha 12‒15 kor och en del hade också häst som 

användes i timmerkörningar. I många fall hade pappan i familjen tagit över en bondgård efter 

sina föräldrar, men det finns också exempel på föräldrar som var nytänkande och utvecklade 

företag. Ett exempel är investeringar i hästar för att köra timmer.  

Andra utvecklade moderna åkerier med lastbilar och traktorer. En av de intervjuade männen 

hade en pappa som utvecklade ett åkeri med lastbilar under kriget, men efter kriget gick han 

tillbaka till häst igen eftersom det var svårt att få tag i däck och reservdelar direkt efter kriget. 

En annan av de intervjuade männen hade en farfar som utvecklat ett åkeri i Malmberget under 

1920-talet, men som köpte skog i Inlandsbyn och slog sig ner där med familjen. En av de 

intervjuade männen i Inlandsbyn, född 1939, berättar att hans pappa kom som tillfällig 

skogsarbetare till byn. Pappan bodde tillsammans med andra skogsarbetare väldigt primitivt i 

skogskojor utan möjlighet att tvätta sig själv eller sina kläder. Där arbetade de hela vintern och 

den som anlitat dem körde ut mat till dem ibland. Efter skogsarbetet började pappan arbeta som 

snickare åt en person i byn där han gifte sig med en av döttrarna i huset. Han provade även på 

att jobba med gruvarbete, skogsarbete och under senare år vägarbete. 

Omkring en femtedel av föräldrarna till de intervjuade, både bland männen och kvinnorna, hade 

tjänstemanna- eller serviceyrken av något slag, ibland som tillägg till det egna jordbruket. Det 

handlade om att bedriva lanthandel, arbeta i matbespisning eller annan servering, som 

hemsamarit, inom sjukvården, läraryrket eller som tullare. Arbetsmoralen i hemmet var av 

nödvändighet sträng. Papporna hade kunnat få börja arbeta i skogen när de var tretton eller 

fjorton år gamla. Barnen fick tidigt lära sig att hjälpa till i ladugårdsarbetet, att hämta vatten 

och ved, städa och liknande. En av de intervjuade männen, född 1933, berättar att hans pappa 

använde en ren i skogsarbetet i avsaknad av häst. Det var inte ovanligt att tornedalingar före 

andra världskriget hade sådana så kallade skötesrenar. Att ha skötesrenar innebar att en 

fastighetsägare fick äga ett begränsat antal renar, men enligt lagstiftningen måste det vara en 

same som skötte renarna. Den formen av rennäring kallas i dag koncessionsrenskötsel.  

Tornedalingarna har en lång historisk tradition av att kombinera jordbruk med renskötsel, men 

i den första renbeteslagen 1886 definierades renskötseln som en uteslutande samisk rättighet. 

Det innebar att tornedalingarnas historiska rätt att vara renägare och att idka renskötsel 

ifrågasattes. I 1898 års renbeteslag skärptes skrivningen ytterligare så att rätten att ha 

skötesrenar avskaffades för bönder i Västerbotten och Jämtland. I Norrbotten behölls systemet 

ändå, men med vissa begränsningar och undantag. Undantaget för att äga skötesrenar handlade 

till stor del om Tornedalen. I 1928 års renbeteslag bestämdes till sist att tornedalingarna fick 

behålla sin koncessionsrenskötsel, bland annat med motiveringen att renen användes så allmänt 

i jordbruket och skogsbruket i Tornedalen. De fattiga jordbrukarna hade inte råd att hålla sig 
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med häst och var därför beroende av renar.72 En konsekvens av de två lagarna var att staten 

genom länsstyrelserna stärkte sin bestämmanderätt över renskötselns organisation och 

utformning, men också att tornedalingarna uteslöts från möjligheten att bedriva renskötsel. 

Renbeteslagstiftningen från 1800-talet och den från 1928 var dubbelt diskriminerande. Den 

gjorde det svårare för renskötande samer att kombinera renskötsel med jordbruk. Rasbiologiska 

idéer om att samerna enbart skulle syssla med renskötsel låg bakom lagstiftningen. Det var ett 

sätt att hålla fjällsamerna utanför moderna näringar, men det var också ett sätt att skydda 

rennäringen, som var hårt trängd på sina håll, och att överföra den administrativa makten över 

renskötseln till länsstyrelsen.73 För tornedalingar blev det svårare att kombinera jordbruk med 

renskötsel eftersom de blev förbjudna att själva sköta sina renar. Det är en diskriminerande 

lagstiftning eftersom tornedalingarna blev negativt särbehandlade.   

4.3 Hemmets språk i en övergångstid 

De familjer som bodde i Inlandsbyn och Gränsälvsbyn under decennierna runt andra 

världskriget levde i en föränderlig språklig värld. Framför allt kan man notera hur den 

differentierade arbetsmarknaden påverkade föräldrarnas språkanvändning. Övergången från 

självhushållning till mer utpräglad marknadsekonomi stimulerade utvecklingen av 

tvåspråkighet. I Tabell 2 visas språkanvändning i hemmet och i samhället hos de 32 intervjuade 

skolbarnen. De intervjuade har tillfrågats om vilket språk de talade när de började skolan eller 

vilket eller vilka språk de använde i hemmet som barn. Den visar att finska dominerade helt i 

hemmet. Det var barnens modersmål. I Inlandsskolan använde 71 procent av de intervjuade 

finska som samtalsspråk i hemmet. I Gränsälvsskolan var motsvarande andel 87 procent. 

Samtidigt hade svenskan börjat göra insteg i hemmen. 24 procent av de intervjuade från 

Inlandsskolan minns att även svenska användes hemma. I Gränsälvsskolan är motsvarande 

andel 7 procent.  

Tabell 2. Språkanvändning bland de intervjuade skolbarnen i Tornedalen (antal). 

Språkdomäner Inlandsskolan Gränsälvsskolan 

svenska finska tvåsprå-

kighet 

svenska finska tvåsprå-

kighet 

Samtalsspråk hemma 1 12 4 
 

13 2 

Språk i samhället 1 9 7 
 

12 3 

Antal intervjuade för ovanstående uppgifter är 17 i Inlandsskolan och 15 i Gränsälvsskolan. 

När det gäller språkanvändningen i samhället utanför hemmet skiljer sig Inlandsskolan ännu 

mer från Gränsälvsskolan.  I Inlandsskolan beskrev 41 procent av de intervjuade att de använde 

 
72 Widén 1927 (SOU: 1927:25); Lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige, samt Lag om renmärken  

(SFS 1928:309). 
73 Mörkenstam 1999; Lantto 2000. 
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både finska och svenska i samhället. Det visar att en försvenskning påbörjats i samhället.  I 

hemmet användes meänkieli mer än i samhället. I Gränsälvsskolan är skillnaden obefintlig 

mellan språkanvändningen i samhället och hemma. Man får intrycket att närheten till Finland 

gjorde att den tornedalsfinska kulturen bibehölls i högre grad där än i inlandet. Det kan också 

bero på hur nitiskt språkpolitiken bedrevs i de två skolorna. 

Med tanke på det låga antalet intervjuade så är procenttalen mera indikationer på hur det såg ut 

än att vara representativa för hur det såg ut bland samtliga skolbarn i Tornedalen. Vid en 

jämförelse med uppgifterna i Kenttäs och Weinz´s utredning från 1968 får man en mer 

representativ bild för hela Tornedalen. Där anges att 72 procent av folkskolans nybörjare år 

1945 var enbart finsktalande, 20 procent tvåspråkiga och 8 procent enbart svenskspråkiga.74 Det 

motsvarar ganska väl den minnesbild som de intervjuade har av språkanvändningen i hemmet 

vid skolstarten.  

Av intervjusvaren framgår en förändring av språkanvändningen över tid, som inte redovisas i 

tabellen.  När språkanvändningen hos de intervjuade sorterats efter kön och skolstart blir två 

tydliga mönster synliga. Det första är att användningen av meänkieli är oförändrat dominerande 

i hemmet från den man som började första klass 1931 till den kvinna som började första klass 

1959. De talade båda nästan uteslutande meänkieli i hemmet. Det gjorde ytterligare 14 av de 

intervjuade männen och 8 av de intervjuade kvinnorna och användningen var ganska jämnt 

fördelad över de nästan tre decennierna. Meänkieli var fortfarande i slutet av 1950-talet ett 

dominerande språk i hemmen bland båda könen. För männen var det också det dominerande 

språket ute på byn.   

Den andra observationen är att tvåspråkigheten i hemmet och ute på byn förändrades under 

andra världskriget. Av de intervjuade eleverna gick 72 procent i skolan under något av krigsåren 

1939‒1945 medan 28 procent började skolan efter 1945. Merparten gick alltså i skola under 

senare delen av 1930-talet och under andra världskriget. En viktig brytpunkt syns med de som 

började skolan 1942. Innan dess är det ingen av de intervjuade som angett att de använt både 

finska och svenska regelbundet i hemmet och bara en kvinna att hon använt båda språken ute 

på byn. Bland de som började skolan 1942 och senare är det 5 kvinnor och 1 man som anger att 

de använde båda språken i hemmet. Likaså är det 7 kvinnor och 2 män som anger att de 

använder båda språken ute på byn. 

Krigsåren verkar ha varit avgörande för att de intervjuade började använda svenska parallellt 

med meänkieli både i hemmen och ute på byn. En viktig förklaring till krigsårens betydelse för 

den ökade tvåspråkigheten är att Tornedalen då fylldes av tusentals svenskspråkiga militärer 

som blev inkvarterade i skolor och privata hem. Ett annat exempel på språklig påverkan är 

biografer med svenska filmer. Det är också omvittnat hur tornedalingarna fick inkomster från 

 
74 Kenttä & Weinz 1968, 12. 
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militären genom att öppna caféer eller sälja vantar, sockor och liknande till rekryterna. En del 

tornedalingar var direkt involverade i den militära uppbyggnaden genom att hyra ut mark, 

bostäder eller förråd till militären. Även den ökade militära hotbilden vid gränsen ökade 

incitamentet att lära sig svenska.75 Det var kvinnorna som först började använda båda språken 

mer regelbundet.  

Industriorternas påverkan på språkanvändningen 

En av förklaringarna till Inlandsskolans högre andel tvåspråkiga kan vara att Inlandsbyn låg 

närmare gruvindustrin i Malmfälten. De som flyttade till Svappavaara eller Kiruna började där 

använda svenska i samhället. Om de sedan flyttade tillbaka till byn så följde det nya 

språkmönstret med. En av kvinnorna i Inlandsbyn, född 1948, berättar att hennes mamma kom 

från en gruvort där man pratade mest svenska. Därför pratade mamman svenska med sin 

förstfödda flicka. Dessutom tvingade hon sin man att också tala svenska. Kvinnan berättar om 

sina föräldrar: ”Varför de började, mina föräldrar, med svenska, var för att pappa pratade ju så 

dålig svenska. Mamma tyckte att samtidigt som jag lärde mig prata så kunde pappa också lära 

sig svenska.” 

Föräldrarnas tvåspråkighet påverkade 

De intervjuade beskriver nästan undantagslöst att man enbart hade meänkieli som 

umgängesspråk i hemmet, men samtidigt inflikar de ibland att föräldrarna kunde lite svenska.  

En av de intervjuade kvinnorna, född 1942, hade en mamma som var mycket duktig i svenska. 

Hon hade gått sex år i folkskolan. ”Hon var mycket duktig och läste alltid mycket, och alla 

tidningar…hon läste dagstidningen för min pappa (skratt) för han var inte alls intresserad av, 

och (hon) berättade allt som har hänt och sådana där, ja eller olyckor och sådana saker.” Hon 

pratade också aktivt svenska med barnen. ”Jo men hon tyckte att det var bra att utrycka sig 

ibland när vi frågade, eller ibland frågade jag henne på svenska, då svarade hon på svenska.” 

Ibland testade hon sin mammas språkkunskaper genom att fråga henne saker på svenska. ”Jag 

tyckte att det var som så lämpligt ibland att göra det (skratt) och testa henne om hon kunde så 

där…man reta ju henne lite grann.” Familjen hade ett litet jordbruk som många andra, men två 

av mammans systrar var utbildade småskollärare på seminariet i Haparanda.  

Två av de intervjuade kvinnorna är systrar, födda 1937 och 1938 och gick i Inlandsskolan. De 

berättade att även om det pratades mycket finska hemma så kunde både mamman och pappan 

bra svenska. Mamman hade gått på folkhögskola i Övertorneå. 

En av männen i Gränsälvsskolan, född 1937, hade en pappa som arbetade med 

telegrafledningar. Pappan pratade alltid finska hemma med barnen och med grannar som kom 

på besök. Men det fanns ett tillfälle då han pratade svenska. ”Det var endast när min pappa fick 

 
75 Ekman 2013. 
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avlämna rapporter till Luleå genom sitt jobb, och då pratade han svenska naturligtvis. Det var 

enda gången som man till vardags använde det språket. Jag tyckte att han pratade så bra svenska. 

Och speciellt när han ringde till Luleå så gjorde han väl till sig lite grann, och jag var riktigt 

stolt när mina kompisar hörde. Det måste ha varit ett tecken att jag på något vis värderade det 

svenska språket…och jag förstod att jag skulle få lära mig det. (skratt)”  

Föräldrarna tränade svenska med barnen 

I flera fall försökte föräldrarna att prata lite svenska med barnen innan de började skolan, så att 

de skulle få träna på det nya språket. En av kvinnorna, född 1946, berättar att hennes föräldrar 

prövat att prata svenska med barnen hemma ibland för att de skulle träna sig i språket. ”Det 

kändes konstigt (skratt) för jag var ju van vid finska. När jag kom hem från skolan så var det 

finska hela dagen, och kompisarna var finsktalande.” En av kvinnorna i Gränsälvsbyn, född 

1937, berättar att hennes mamma fått rådet när hon jobbade som hembiträde i en 

tjänstemannafamilj, att hon enbart skulle prata svenska med sina barn så länge de var så små 

att de enbart var inomhus. Det gjorde mamman, så den intervjuade kvinnan lärde sig svenska 

mycket snabbt, men inte finska förrän hon började leka med grannbarnen. När hon väl börjat 

prata finska så användes finska som vardagsspråk i hemmet. 

Språken blandades när man talade 

En av kvinnorna från Inlandsskolan, född 1942, berättar att de ofta blandade båda språken. ”Vi 

blandade ihop svenska och finska som man gör nu ofta när vi får främmande också här, det blir 

blandning av båda språken.” Samtidigt var det självklart att använda meänkieli som 

vardagsspråk, särskilt efter skoltid. ”Jo, det är ju självklart när man visste att i skolan får vi inte 

prata så mycket, utan då när vi slutar skolan, då var det fritt fram att prata meänkieli.” En annan 

kvinna från Inlandsbyn, född 1946, kommer också ihåg att det fanns en familj som kom från 

svenskspråkiga trakter. De hade en pojke som bara kunde svenska, med honom pratade en del 

av lekkamraterna svenska fastän meänkieli var modersmålet och hemspråket. När hon blev 

äldre och kom med i föreningslivet kommer hon ihåg att diskussionerna fördes på meänkieli 

men protokollen skrevs på svenska.  

En av kvinnorna, född 1946: ”Jag tror vi tränade för att vi var vana från skolan att vi skulle 

prata svenska. När jag var tillsammans med en grannflicka, då pratade vi bara finska.” 

Det är bara en av de intervjuade som pratade svenska hemma som barn. Föräldrarna var lärare. 

Mamman hade svenska som modersmål men lärde sig finska. Under sommarloven lärde sig den 

intervjuade kvinnan finska när hon umgicks med sina farföräldrar. 

I ett fall kunde mamman i familjen sämre svenska än pappan. Det berodde enligt den intervjuade 

på att mamman hade gått i skola i början av 1900-talet i en by där endast finska användes i 

undervisningen. Kvinnan berättar: ”Mamma hade syskon i Amerika och de brevväxlade på 

finska.”  
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Det bestående intrycket är att skolbarnen i Inlandsskolan och Gränsälvsskolan nästan aldrig 

hörde svenska innan de började skolan. Det var meänkieli som gällde, eller finska som många 

av de intervjuade valt att kalla sitt modersmål. Att så många använde meänkieli i hemmet 

berodde också på att det ofta fanns äldre personer i familjens närhet som enbart pratade finska. 

Så gott som alla föräldrar kunde lite svenska. I några fall pratade mammorna enbart svenska 

med barnen i pedagogiskt syfte. Det svenska språket kom också in i familjerna när släktingar 

gifte sig med svensktalande, men också genom skolan och att barnen började prata mer svenska 

bland kompisarna på byn. 

4.4 Förväntningarna inför skolstarten 

För barnen i Tornedalen fanns en extra spänning inbyggd i det första mötet med skolan eftersom 

de visste att i skolan måste de prata ett annat språk än modersmålet finska.  

En kvinna från Inlandsskolan, född 1952 berättar om skolstarten: ”Jo, det tror jag att jag kunde 

något enstaka ord (svenska), jo. Jag tror nog att det var…hos min mormor och morfar bodde ju 

då en fasters flicka och hon kunde svenska…och det var hon som lärde mig att läsa.” 

En man från Inlandsskolan, född 1931: ”Då var det en lärarinna, ja, som skulle vara min 

lärarinna…hon tyckte det var roligt då när jag började skolan och kan svenska redan. Men då 

flyttade vi till farmor och farfar… och de hade stugan där som vi flyttade till. Och då var det ju 

kört för de pratar ju bara finska. Då blev det finska…jag kommer inte ihåg om jag kunde någon 

svenska alls när jag började skolan.”  

Någon särskild rädsla för språkbytet i skolan kommer inte fram i intervjuerna, förutom den 

allmänna osäkerheten och nervositeten över att träffa läraren för första gången och de nya 

klasskamraterna. Tvärtom framkommer ofta en glädje och förväntan inför att få börja skolan. 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1929, gick sju år i skola. Hon har mycket positiva minnen 

från skolan. ”Första dagen. O, ja, jag kommer ihåg! (skratt) Mor hade stoppat en näsduk i min 

ficka, och sen när jag kom från skolan så sa mor att, nå hur var det i skolan? Oj, det var så roligt. 

Jag glömde att snyta mig! (skratt).” Hon minns särskilt timmarna när de började läsa och fick 

lära sig bokstäver. ”Jag trivdes i skolan faktiskt, så det gick jättebra i skolan hela tiden.”  

En annan kvinna från Gränsälvsskolan, född 1937, berättar om skolstarten. ”Jag minns inte 

mycket av det. Jag minns när jag mötte min bästis, det var dagarna innan uppropet. Jag var på 

väg till affären i byn. Vi möttes där utanför affären och tydligen började vi prata…och så visade 

det sig att vi skulle börja skolan samtidigt och i samma klass. Och sen dess så var vi bästisar.”  

En kvinna från Inlandsskolan, född 1942, berättar hur intresserad hon var av att börja skolan. 

”Jag minns att det var spännande. Jag tyckte mycket om skolan, så det var en rolig tid.” En man 

från Gränsälvsskolan, född 1937, beskriver första dagen i skolan som en högtidsdag. ”Hemma 

fick man lära sig att det blir upprop, och när de ropar ditt namn, då ska du säga JA högt. Och 
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det var ju samling. Det var nog kanske hela skolan. Ja i alla fall blev man uppropad och så 

småningom anvisad till sin sal och det var väldigt spännande. Det var nyfärgsatt och rent och 

fint i skolan, och så fick man en egen bänk.”   

En man från Gränsälvsskolan, född 1935, beskriver skolgången som helt normal. ”Ja vad jag 

kan se nu så det var ju och det är en helt normal skolgång, och jag tror att lärarna också sporrade 

mig sen för att de var bekanta med mina föräldrar. Jag ser då ingenting negativt i alla fall på 

skolgången inte, utan jag tycker att det var helt okej. Jag såg ju alltid till att jag kunde 

läxorna…för då fick man ju läsa, om inte annat psalmverser…skulle man kunna utantill.” 

Men det fanns också de som kände sig obekväma i skolan. En man från Inlandsskolan, född 

1950, berättar: ”Jag var inte alls intresserad, det var ju gymnastiktimmarna, men jag gjorde väl 

vad som behövdes, för jag vart ju aldrig kvarsittad.” En man från Gränsälvsskolan, född 1930, 

minns att han första skoldagen hade en lapp med sig där de skrivit hans namn. Den första läraren 

var snäll, men han trivdes inte i skolan. ”Jag var mycket med farsan, och farsan svor så in i 

helvete så jag fick ärva det där. Jag svor också mycket där (i skolan). Jag gillade jobbet bättre 

än skolan.” En man från Inlandsskolan, född 1939, berättar hur han skämdes när han efter en 

tid i skolan blev förflyttad till hjälpklass. Skolavslutningen hade en militärisk prägel som var 

skrämmande för honom. I en del fall verkar äldre syskon ha hjälpt de yngre med språket innan 

skolstart. En man från Gränsälvsskolan, född 1924, berättar att hans två år äldre syster enbart 

pratade svenska hemma ett tag för att syskonen skulle lära sig språket fortare.  

Tidpunkten för skolstart var inte alltid strikt reglerad utan kunde styras av slump och 

tillfälligheter. En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, berättar att hennes mamma var släkt 

med läraren. Hemma pratade de ganska mycket svenska eftersom hennes mamma arbetat som 

hembiträde i Boden. Då frågade mamman om hennes flicka inte fick börja ett år tidigare 

eftersom hon inte hade någon att leka med. ”Och så fick jag fara till skolan när jag var sex år. 

Jag trivdes så bra…då följde jag med mina bröder. Och jag fick penna och papper utav 

lärarinnan och lyssnade på när det var genomgång…och jag tyckte det var så jätteroligt så jag 

följde…jag vet inte hur länge jag gick där, men sen började jag ju i skolan och samma fröken 

till ettan hade jag.”  

En liknande tidig skolstart som var ännu mer slumpartad skedde för en kvinna från 

Inlandsskolan, född 1948. Hon beskriver hur distriktssköterskan i byn kom förbi med sin dotter, 

som var ett år äldre och skulle börja skolan. ”Hon slängde mig på pakethållaren och sa, att ni 

leker bara tillsammans, det är lika bra att du också börjar skolan samtidigt. Då började jag ett 

år före, men det var ju bara fem dagar in på nästa år. Så länge jag gick skola så var jag därför 

alltid yngst.” Bara några år senare startade en helt ny pedagogisk verksamhet i Inlandsbyn. Det 

var en lekskola som inrättades som en nystartad försöksverksamhet i början av 1950-talet. En 

kvinna, född 1946, berättar att hon fick gå två veckor i lekskola innan skolstart. Det speciella 
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var också att där talades enbart finska. Det är ett av få exempel bland de intervjuade där 

skolstarten anpassats efter att finska var modersmål hos en avgörande majoritet av barnen. 

För de som bodde utanför huvudbyn där skolan låg kunde skolvägen vara lång. Det gällde 

särskilt före andra världskriget då vägar saknades på vissa håll och inga skolskjutsar ännu 

ordnats. En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, berättar att hon åkte på hemgjorda skidor 

till skolan med sina bröder. En annan kvinna från Gränsälvsskolan, född 1931, berättar: ”Jag 

var liten till växten. Första dagen i skolan…det var inte som nuförtiden att föräldrarna följer. 

Vi måste fara själva och jag hade väl ungefär en kilometer till skolan. Och sen mötte jag en 

farbror uppe på vägen och han var med en häst…han frågade vart jag skulle när jag var på 

vägen, men jag sa jag ska till skola. Men är du så stor? Du är så liten än (skratt)!” Själva 

skolgången upplevde hon inte som så intressant. ”Det var nog lite trögt men man måste ju gå 

dit ändå. Jag var inte så hemskt intresserad inte.” En annan kvinna från Inlandsbyn, född 1946, 

hade också lång väg att gå till skolan. Hon bodde en bit utanför byn och de var kanske tio barn 

som promenerade tillsammans till och från skolan i alla slags väder. ”Jag trivdes i skolan. Jag 

hade inga busfasoner för mig och skötte skolan bra. Det var som en andra hem om man säger.”  

På 1950-talet fick barnen börja åka skolskjuts. En kvinna från Inlandsskolan, född 1952, 

berättar hur de var ett gäng som bodde i en angränsande by och att de först fick gå eller åka 

skidor tre eller fyra kilometer till landsvägen. Där lämnade de skidorna och fick åka skolbuss 

till skolan. Sedan tog de skidorna efter skolans slut och åkte hem på dem. 

5. Barnens upplevelser av skolan 

Sverige var fortfarande i början av 1900-talet ett utpräglat jordbrukssamhälle. Det gällde i ännu 

högre grad för Tornedalen. Där fanns en tydlig hierarki med prästen, länsman, tullaren och 

andra tjänstemän, kanske också en handlare, som ”herrar” på toppen av den sociala pyramiden. 

Där under fanns självägande hemmansägare som hade hög status och så en differentiering i 

hantverkare, torpare, backstugusittare och fattighjonen lägst ner. Tornedalen hade traditionellt 

en betydligt högre andel backstugusittare än Norrbotten som helhet.76 Det nya klassamhälle som 

växte fram under mellankrigstiden avspeglade sig också i skolans värld. När folkskolor började 

byggas på landsbygden kom lärarna in som en ny statusfylld yrkesgrupp tillsamman med andra 

tjänstemanna- och serviceyrken.  

5.1 Skolans yttre miljö 

Det kan vara svårt att föreställa sig hur den yttre skolmiljön var. Därför görs här en kort 

beskrivning av de två skolorna och skolgången i dem, så som de intervjuade själva kommer 

ihåg. Tidsperiod i skolan sammanfaller för många av de intervjuade med krigsåren, vilket i 

Tornedalen fick särskilda konsekvenser för skolgången. 

 
76 Elenius2007, 166‒184. 
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Skolhusen blev tidigt en markant del av byns offentliga miljö. Genom de skolor som staten 

finansierade blev också skolorna symboler för nationalstaten Sverige. Deras närvaro förstärkte 

Tornedalens närvaro i det pågående nationsbygget. För skolbarnen representerade de snarare 

den utifrån kommande påverkan från svenskarna i ”södra Sverige”. För många barn stod 

skolbyggnaden också som symbol för bygdens klassamhälle, en byggnad där överheten styrde. 

Det blev också den byggnad där de under sju år av sin barndom fostrades i sin position som 

språklig och kulturell minoritet. Skolbyggnaden med sitt kunskapsförmedlande och fostrande 

innehåll placerade skolbarnen, byn och Tornedalen i relation till övriga Sverige.  

Skolverksamheten gav också ett positivt ekonomiskt tillskott till befolkningen i byarna eftersom 

det gav nya arbetstillfällen. Det gällde exempelvis uppförandet av nya byggnader, lärar- och 

vaktmästartjänster, underhåll, snöröjning, uthyrning av rum till undervisning och lagning av 

skolmat. Det gav ett tillskott till familjens försörjning. En av de intervjuade i Gränsälvsskolan 

minns att i tredje klass byggdes en barnbespisning vid skolan där hans mamma fick jobb och 

där en faster skötte matlagningen. Andra hade föräldrar eller släktingar som arbetade som 

lärare. 

Utformningen av skolmiljön är samtidigt en mätare på hur välfärdssamhället utvecklades. Med 

ökande levnadsstandard ökade också antalet skolbarn i byarna. Det medförde att skolsalarna 

inte alltid räckte till. En del av skolundervisningen bedrevs därför periodvis i privata hem för 

att få plats med det ökade antalet skolbarn. För att få en känsla av hur skolbyggnaderna bidrog 

till skapandet av skolmiljön, men också hur skolorna bidrog till att utforma byns sociala miljö, 

beskrivs här de två skolorna och övriga offentliga byggnader i de två byarna med hjälp av de 

intervjuades minnesbilder. 

Inlandsskolan beskrivs som en stor byggnad i två våningar med centralvärme och 

barnbespisning. I källaren fanns en bastu där de fick bada någon gång då och då. Skolhuset blev 

också en social samlingsplats för ungdomarna. En av de intervjuade kvinnorna minns särskilt 

biblioteket som låg i en separat byggnad och var öppet på lördagarna. ”Ja på lördag gick vi alla 

som ett gäng till biblioteket och lånade böcker. Sen träffades vi på söndag kanske och lekte med 

varandra.” I byn fanns även ett Folkets hus och en biograf. Filmerna som visades var alltid på 

svenska, inte på finska. Därutöver fanns byggnader för religiösa sammankomster, affärer, post 

och liknande. Skolhuset var en tydlig del av byns offentliga miljö. 

Gränsälvsskolan fanns från början i en relativt liten byggnad och de som började skolan i 

början av 1930-talet hade mycket enklare skolförhållanden än de som började på 1950-talet. 

Toaletten var ett utedass. Det fanns en vedkamin i varje klassrum. Det eldades också med en 

kakelugn inne i skolan. Därför gick det åt mycket ved. Pojkarna brukade hjälpa vaktmästaren 

att dra upp ved på kälken. Vid andra världskrigets början stod den nya stora 

tvåvåningsbyggnaden klar. Där fanns också en gympasal och en slöjdsal. Även i 
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Gränsälvsskolan fanns religiösa byggnader, affärer och post. Skolområdet var en viktig del av 

byns offentliga miljö.   

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, beskriver hur hon tillhörde den årskull som fick 

börja skolan i en nybyggd skolbyggnad, men att de däremot inte hade någon skolmatsal utan 

fick ta med sig en smörgås och en flaska med fil eller mjölk hemifrån, som de åt i korridoren. 

En man från samma skola, född 1924, minns också att de fick ha med sig maten själva till 

skolan. ”Jo nog kommer jag ihåg att vi fick ju ha med oss en liten väska, och då hade man mjölk 

och en macka.” En man från Gränsälvsskolan, född 1938, berättar att en del elever fick lektioner 

i privata hem som hyrdes ut till skolan eftersom alla elever inte rymdes i skolhuset.  

5.2 Situationen under kriget 

Skolgången och skolmiljön påverkades påtagligt när andra världskriget bröt ut. Genom att 

Finland angreps av Sovjetunionen 1939 så pågick kriget från första början på andra sidan Torne 

älv. När Finland allierade sig med Tyskland 1941 mot Sovjetunionen blev landet ännu mer 

påtagligt involverat i det storpolitiska världskriget. Kriget kröp in på bara skinnet på de svenska 

tornedalingarna när de tyska trupperna retirerade norrut hösten 1944 och vintern 1945. 

Tyskarna brände då ned bebyggelsen i finska Tornedalen. Finska flyktingar med tillhörigheter 

och husdjur flydde brådstörtat över gränsen till Sverige. Första anhalten var svenska 

Tornedalen. 

Undervisningen i Inlandsskolan blev särskilt påverkad av krigsåren. Där inkvarterades finska 

flyktingar så att barnen blev lediga från skolan. En kvinna från Inlandsskolan, född 1935, 

berättar om krigsåren. ”Sen kom de där flyktingarna från Finland. Vi fick inte gå i skolan på ett 

år. Vi var hemma helt och hållet. Fick jobba.” Uppgiften om att undervisningen var nedlagd ett 

helt år är inte verifierad, men upplevelsen av total nedläggning vittnar om den omvälvande 

påverkan som kriget hade på skolgången.  

Även Gränsälvsskolan blev påverkad eftersom den låg precis vid finska gränsen. En kvinna, 

född 1931, berättar hur de fick ha skola på flera ställen i byn när den svenska militären tog över 

skolan. ”Jo, jag tror jag gick femman och sexan i skolbyggnaden men då hade vi två klasser 

tillsammans. Men sen var det ju den där mörkläggningen under (finska) Vinterkriget, oj, vad 

jag var så rädd när jag kom hem. Det var så lång väg och du vet när det var mörkläggning, det 

var mörkt överallt.” En annan kvinna från Gränsälvsskolan, född 1929, bekräftar detta. ”O ja, 

det kommer jag ihåg, det kom ju mycket soldater till byn och de invaderade ju skolan så skolan 

fick hyras ut på byn. Jag vet att vi hade hemma en klass, jag tror att det var fyran, och trean tror 

jag gick hos en… bonde som hyrde ut ett rum åt skolan då, så jag gick hos dem.”  

En man från Gränsälvsskolan, född 1933, bekräftar hur han fick gå i skola på fyra eller fem 

olika ställen i byn. Han fick aldrig undervisning i själva skolbyggnaden, som militären tagit 

över. Skolmaten fick de ta med sig hemifrån. En man från Gränsälvsskolan, född 1938, berättar 



47 

 

att det sista krigsåret, då han började i första klass, fick de ta med mat själv, men under andra 

läsåret hyrde skolan in sig i en bondgård där man lagade lunch till skolbarnen.  

När de finska flyktingbarnen fick undervisning i svenska Tornedalen uppstod den märkliga 

situationen att skolbarnen i svenska Tornedalen enbart fick prata svenska i skolan medan barnen 

från finska Tornedalen fick extra hjälp på finska. En man från Gränsälvsskolan, född 1938, 

började i första klass 1945 och kommer ihåg de finska skolbarnen: ”De hade ju flytt till Sverige 

‒ tornedalingarna från finska sidan. De var ju i byarna i Tornedalen och med oss i skolan hösten 

1945. Då hade de hjälp utav en som lärde dem på finska, men de här lärarna som vi hade ‒ det 

var på svenska.” Han minns att de finska eleverna gick i skola ett år i byn. Deras lärare var från 

Finland och undervisningsspråket var finska. De bodde inackorderade hos familjer i byn.  

5.3 Lärarnas status i byn 

I båda byarna hade lärarna en mycket hög status. En man från Inlandsskolan, född 1946, 

beskriver hur hans familj levde i en helt annan social värld än lärarna. ”Jo det var helt annat. 

Inte kunde man vara hem till en lärare, det gick ju inte. Inte under den tiden.”  

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1929, upplevde att det fanns en social skillnad mellan de 

barn som hade lärare eller präster som föräldrar. De som hade studerat ansåg sig vara lite finare 

än de andra. ”Och det var ju då också lika…men ändå så tyckte de att de var lite, lite bättre… 

när de hade läst.” Också om man var släkt med läraren så upplevdes den sociala skillnaden. En 

kvinna från Gränsälvsskolan, född 1931, var släkt med en av lärarna men de bodde på olika 

sidor av byn så de umgicks inte med varandra. ”Nej, man var nog inte så mycket intresserad av 

dem, och man var ju rädd för dem egentligen. Herregud, de var ju bättre folk!” 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1932, beskriver hur det fanns en tydlig social klasskillnad 

i byn. ”Ja, det var ju lite bättre folk, lärarna, det var stor skillnad på den tiden. Ja, fast man 

träffade dem efter skolan så fick man niga på långt håll (skratt). Jag vet inte om det var lärarna 

själva som sagt att man ska hälsa. Det blev som automatiskt. Den tiden var det stor skillnad på 

lärarna och vanligt folk.” Som skolelev hälsade hon aldrig på liknande sätt på annat folk.  

En man från Gränsälvsskolan, född 1937: ”Jag kommer ihåg…lärarna hade ju en hög status, 

och jag tyckte inte alls att det var fel. Jag tyckte att de skulle ha det, för de kunde så mycket. 

Man blev uppmanad hemma att om du möter någon lärare, eller andra (från det övre skiktet) så 

ska du hälsa på dem. Jag tyckte det var väldigt fint om någon lärare kom och besökte, men det 

var inte så många som kom.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1935, berättar om sitt allmänna intryck av lärarna. ”Jag 

måste säga att vi hade fina lärare, det kommer jag ihåg. Det var inga våldsamheter. Jag har ju 

hört andra som berättat hur lärarna har varit men det var väldigt fina människor. Jag tror att det 
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bidrog till det här, att båda var från bygden och byarna…lärarinnorna, de förstod ju oss. Den 

känslan har jag kvar att det var bybor.”  

Vid tiden för andra världskrigets slut hade flera generationer av utbildade lärare examinerats 

sedan seminariet i Haparanda öppnades 1875. Läraryrket var vid krigets slut ett etablerat yrke.77 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, beskriver lärarnas sociala bakgrund. ”Ja, en del kom 

ju från bondefamiljer. Men sen var det ju, om man säger, tjänstemän, tullare och sådana som 

hade barn, och de utbildade sig till lärare.” En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1937, minns 

att det var flera tullardöttrar som blev lärare. ”De hade väl tidning hemma och de kanske också 

lärde sig svenska.” 

5.4 Lärarnas sociala engagemang 

Lärarnas inflytande och status låg inte bara i att de var utbildade och styrde med hjälp av ett 

övergripande statligt regelverk. De påverkade också barnen genom att de engagerade sig i byns 

aktiviteter på fritiden.   

En av de manliga lärarna i Inlandsbyn, som var enbart svensktalande och kom söderifrån, var 

mycket aktiv i föreningslivet i byn. Han satte exempelvis upp nyårsrevyer och var initiativtagare 

till idrottsrörelsen i byn och andra folkrörelser. Det sågs inte med goda ögon från alla håll.  En 

kvinna, född 1938, berättar att det fanns laestadianska lärare som tyckte fruktansvärt illa om 

det han höll på med: ”Men det brydde han sig inte om.” Samma lärare beskrivs av andra som 

tolerant mot det finska språket.  

En annan kvinna, född 1946, berättar: ”Hörrudu, han tyckte om finskan…han var en sådan där 

skojfrisk lärare så han skrattade när barnen pratade finska. Han tyckte inte det var något 

problem, så jag tror att de som gick i hans klass hade mycket lättare än vad vi hade.” Den 

laestadianska läraren, som var kritisk till honom, råkade ut för en del elever som satte häftstift 

på hans stol. Den svenskspråkige läraren beskrivs också som rättvis, exempelvis av en man, 

född 1935: ”Han gav betyg efter dina kunskaper. Så var det inte med alla. Böndernas ungar, 

som var lite mer än andra, fick bättre betyg. På den tiden…föräldrarna bar ju kött åt dem och 

potatis och allt möjligt…ja, mina barn får bra betyg. Man skulle se upp till dem (storbönderna). 

Det var ett tydligt klassamhälle.”  

Exemplet med den manliga läraren i Inlandsbyn beskriver också komplexiteten i det språkbyte 

som skedde under 1940- och 1950-talet. I skolan var det ett tvång att inte få prata sitt finska 

modersmål, men den svenska kulturen förde också med sig någonting nytt som attraherade de 

unga. Och den svenska kulturen efter andra världskriget blev i sin tur starkt påverkad av den 

amerikanska kulturen. Det bröt den inåtvändhet som präglat Tornedalen. Det kan förklara varför 

 
77 Tenerz 1942. 
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ungdomarna allt mera började prata svenska och att så få av de vuxna öppet protesterade mot 

försvenskningen.  

Även i Gränsälvsskolan blev en del lärare mycket engagerade i byns föreningsliv. En man från 

Gränsälvsskolan, född 1937, beskriver hur barnen såg upp till en del av lärarna. ”Det fanns en 

Jordbrukare-Ungdomens Förbund, jordbrukarnas ungdomsförbund, och där tror jag att någon 

av lärarna hade startat…och sen idrott.” Lärarnas engagemang innebar även att 

omvärldsperspektivet vidgades. En kvinna från Inlandsskolan, född 1948, kommer särskilt ihåg 

en yngre lärare som hjälpte dem att samla pengar till en skolresa. De tillverkade saker och sålde. 

Pengarna räckte till en resa till södra delen av Sverige och ändå fick de över pengar som 

fördelades mellan eleverna. En man från Inlandsskolan, född 1946, minns cykelutflykter som 

de fick göra på hösten som någonting som bröt av vardagen. Skolan gav ett nytt innehåll till det 

dagliga livet. Det var gymnastik en gång i veckan. Han minns att de fick de plocka lingon till 

barnbespisningen i skolan och lära sig engelska.  

5.5 Sociala skillnader i klassrummet 

De sociala skillnader som barnen upplevde i byn tog sig andra former i klassrummet än ute i 

samhället. Efter skoltiden var föräldrarna ansvariga för sina barn, men så var det inte i skolan. 

Där var det lärarna som hade det ställföreträdande ansvaret och de hade makten att tillrättavisa. 

I den socialt utökade familj som skolklassen utgjorde kunde det bli både pinsamt och smärtsamt 

för den enskilde eleven.  

Social förödmjukelse inför klassen 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1935, växte upp i en hantverkarfamilj där pappan hade ett 

yrke som inte hade så hög status. Det utnyttjades av den lärare som hennes bror hade för att 

sätta honom på plats. När brodern gick i skolan fick han gå fram till tavlan och skriva pappans 

yrke på tavlan. Den intervjuade fick reda på det i vuxen ålder eftersom hennes bror blev så arg 

när han såg sin gamla lärare på byn. Hon undrade varför han blev så arg och då berättade han 

om händelsen för henne. ”Och jag sa att, men gjorde du det? Nå, men vad kunde jag göra? Jag 

var ju tvungen att skriva det.” Den intervjuade beskriver hur hela klassen hade skrattat och haft 

roligt åt brodern. Pappans yrke användes som ett nedsättande skällsord. Hon upplevde det som 

en orättvis bestraffning grundad på sociala skillnader. Att läraren kunde göra så tycker hon än 

i dag är obegripligt. 

Det var de fattigaste som blev slagna 

En man från Inlandsskolan, född 1935, blev agad med ris inför hela klassen därför att han pratat 

finska på rasten. Han hade låg social status eftersom föräldrarna hade ett mindre jordbruk i en 

perifer ”ödemarksby” och att han därför bodde i arbetsstugan. Han konstaterar att den sociala 

statusen bestämde vilka som fick aga i skolan. ”Jag tror att på den tiden var det lite skillnad på 
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vem man kunde slå…för att om det till exempel var ett lärarbarn, då fick man inte slå i en sådan 

där (skratt).” 

Lärarna behandlade barnen olika 

En man från Inlandsskolan, född 1938, gillade aldrig att gå i skolan för han upplevde att det var 

skillnad på hur rika och fattiga behandlades. ”Nej, jag gillade inte det där av sådana orsaker 

som jag nämnde…och sen var det ju…lärarna var ju så på den tiden, att om man kom från en 

fattig familj så var man inte någon god elev helt enkelt. De som gav ost och kött och mjölk och 

sådant där, de eleverna tilltalades på ett helt annat sätt. Det märkte jag och det var många med 

mig.” Han trivdes aldrig i skolan och upplevde sig som en hackkyckling. Det handlade inte bara 

om språket utan att det fanns klasskillnader som bestämde hur barnen behandlades. ”Den 

känslan har jag haft hela tiden.” Han tror att han hade trivts bättre om han blivit behandlad som 

en jämbördig elev, men så var det inte. En kvinna från Inlandsskolan, född 1938, upplevde 

däremot inte att skolbarnen behandlades olika utifrån om de hade det bättre eller sämre ställt. 

Den intervjuade mannen och kvinnan är lika gamla och gick förmodligen i samma klass. Det 

visar hur olika man kan uppleva samma situation. Kvinnan upplevde att det var värre en 

generation tidigare. ”Då var det värre när vår pappa gick skola. Pappa kom från ett fattigt 

förhållande och läraren frågade och frågade de andra barnen, men pappa blev aldrig frågad, 

men det var en gång som han råkade fråga honom, och pappa kunde allt som ett rinnande vatten. 

Alltså de såg ned på arbetarungar.” 

Det övre skiktet var ett slags adel 

En man från Inlandsskolan, född 1939, beskriver hur en lärare frågade honom i vuxen ålder 

varför han blev satt i hjälpklass. Han svarade att det var för att hans far inte hade råd att ge 

kostekar till rektorn. Den intervjuade visar ännu i vuxen ålder ett ursinne mot dem som han 

uppfattade som dominerande personer i byn och kommunen, som han menar var nazistiskt 

influerade. ”Det som var det hemska, det var rektorns roll hemma i byn. Jag retade mig på att 

en av storbönderna gick dit med kobogar på hösten. För att barnen skulle få bättre betyg. När 

min far hade skjutit älg så kom han dit och ville ha stekar från älgen, som han inte har besvärats 

något över.” Han beskriver det övre skiktet i lokalsamhället som storbönderna men också de 

som hade hand om posten och telefonen, polisen i kommuncentrat och andra. De var enligt 

honom en slags adel. De sociala skillnaderna i samhället återspeglades i hur barnen behandlades 

i skolan.  

Språket som en klassfråga 

I båda skolorna var småskollärarna ofta från byarna runt omkring. De var tvåspråkiga och kunde 

prata finska med barnen och med befolkningen. Folkskollärarna var mycket oftare inflyttade 

söderifrån och enbart svensktalande. Det var också bland dem som de mer hårdföra lärarna 

fanns, som var nitiska i sin bestraffning. De svensktalande lärarna umgicks med andra som 

kunde svenska. En av de intervjuade männen från en utanförliggande by till Inlandsskolan, född 
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1939, berättar att han upplever att språket var en klassfråga. ”De finare familjerna talade ju 

svenska. Annars var det bara kringresande gårdfarihandlare och liknande personer som inte 

kunde finska.” Bland skolbarnen var det ofta de som kom från utkantsbyarna, som enbart 

pratade finska när de kom till skolan. En kvinna från Inlandsskolan, född 1941, tillhörde själv 

ett tjänstemannaskikt i byn. Hon tyckte sig se en viss social skillnad i hur familjerna umgicks 

med varandra, men tänkte aldrig under skoltiden på att det fanns någon skillnad på hur lärarna 

behandlade eleverna.  

Föräldrarnas behov av hjälp påverkade skolgången 

Det kunde också vara föräldrarnas behov av hjälp hemma som påverkade skolgången. En 

kvinna från Inlandsskolan, född 1938, berättar hur hon och hennes syster turades om att vara 

hemma varannan dag eftersom mamman hade en allvarlig sjukdom. ”Mamma hade älskat 

historia och alla dessa krig och årtal, så mamma stod och diskade och hon hade ingen bok 

framför sig, och hon diskade och förhörde oss på alla årtal. Mamma var väldigt begåvad och 

hon hade ett bra minne också, herregud ändå dikter och allting. Svenska dikter. När jag gick ut 

sjuan så kom min lärare hem till oss och sa, jag tycker det är fruktansvärt att flickan inte får 

fortsätta, för då skulle man ha börjat på realskolan, att hon om någon borde få fortsätta. Men 

man hade inte råd, inte hade man råd att fara till realskolan.”  

Att bli satt i hjälpklass 

En man från Inlandsskolan, född 1939, beskriver sin första kvinnliga lärare som väldigt fin. 

”Hon kanske inte ville ställa för stora krav på oss. Vad gjorde man, man försökte räkna och 

man försökte ju…men egentligen, slutresultatet blev ju ingenting.” En annan lärare försökte få 

honom att gå in för skolan. ”Han sa åt mig att om du läser läxorna lika bra fortsättningsvis som 

du har gjort igår, för du har svarat på alla frågorna rätt, då behöver inte du gå till hjälpklassen. 

Jag gick ju inte dit, jag blev buren till hjälpklassen (skratt).” Humorn och skrattet är ett sätt att 

bära med sig minnena från barndomen. Många av de intervjuade tillfogar ett litet skratt när de 

berättar om saker de varit med om som berör dem. Men det är ingen tvekan om att starka känslor 

ligger under ytan.  

En man från Inlandsskolan, född 1950, minns att en del blev kvarsittare och fick gå om ett år. 

”Vi hade ju två killar som vart kvarsittad i min klass. Och jag har inget minne, var de alltså, var 

de så dåliga eller? Jaja, och jag var ju busig som fan, jag borde ju ha fått (skratt). Men jag tror 

alltså, jag tror inte jag hade så bra svenska när jag började i skolan, för att det var så mycket 

finska i vår (släkt)…. så det är säkert i skolan som man har fått börja lära sig.”  

Att överträda klassgränsen i byn 

Det kunde också bli problematiskt att överträda klassgränsen. En kvinna från Inlandsskolan, 

född 1948, kom från ett hem där de inte hade så mycket pengar och absolut inte så många 

inventarier i hemmet. Föräldrarna umgicks aldrig med lärarna. ”Nej, de var väl…de var ju som 
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högre stående väsen. Inte skulle de väl komma (hem till oss).” När hon blev kompis med en av 

de svenskspråkiga klasskompisarna trädde hon in i en ny värld. De var svenskar, hade hög social 

status och umgicks med lärarna. ”Och då kom ju några av lärarna när de hade någon…julfester 

eller något sådant och jag fick vara med. Så att man träffade ju dem där, typ privat. Men man 

pratade ju aldrig med dem.” Hon upplevde det som att slitas mellan två olika världar. Hemma 

var det enkelt och spartanskt. ”Och så kom jag in till en familj där mamman spelar piano…man 

sitter och lyssnar…och fina tavlor på väggarna…och en mamma som pratar och berättar om 

blomster och blommor och blad och hur du ska laga maten…så det fick jag lära där i dessa 

fina…och de hade ryamattor som var tjocka som…”.   Hemma hade hon bara hört finska låtar 

på 78-varvsskivor, men kompisen hade en bror som var äldre. Där hörde hon för första gången 

jazzpianisten Jan Johansson. Hon hade aldrig hört någonting sådant förut. Det gjorde ett djupt 

inryck på henne.  

Vaktmästaren en ventil i språkförbudet 

Under skoltid var det förbjudet att tala finska, men det fanns också ventiler i språkförbudet. En 

sådan var vaktmästaren i Gränsälvsskolan. Av de intervjuade har både männen och kvinnorna 

berättat om honom. En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1934, berättar: ”Han eldade hela 

skolan med ved. Och det fanns inga vattentoaletter utan utedass, så nog fick han jobba, 

stackaren. Han var en så snäll och fin man. Han pratade finska (med oss), men nog tror jag han 

kunde lite svenska för han pratade med lärarna svenska.” En annan kvinna, född 1925, beskriver 

hur de hade en så pass vänskaplig relation med honom, att de till och med kunde reta honom. 

”Vi brukade alltid passa på när vaktmästaren höll på och eldade, då brukade vi skoja med honom 

för han hade ju fullt med ved. Han bar ju på ved, han kunde ju inte rå på oss, så vi var och nöp 

honom. Så sen när han slängde ned vedträden så satte han ju i väg efter oss.” Pojkarna och 

flickorna hade olika slags relationer till vaktmästaren. Flickorna hjälpte aldrig till med veden, 

men det gjorde pojkarna frivilligt ibland. De kunde hjälpa honom att bära in vatten eller dra 

kälken med ved. Förhållandet till vaktmästaren verkar ha varit informellt och kamratligt, och 

på finska. Han fungerade som en länk till det finska språket under skoldagen. Han talade 

barnens modersmål, det som var helt dominerande i byn och i hemmen.  

5.6 Arbetsstugornas barn 

Tidigare har beskrivits hur arbetsstugor inrättades i vissa av kyrkbyarna där större skolor fanns. 

Syftet var att fattiga barn och de som bodde långt från skolan skulle kunna bo i internat i 

arbetsstugorna och gå i skola i kyrkbyn. Eftersom barnen i arbetsstugorna hade en stämpel på 

sig att vara fattiga så fick de med automatik lägre status i byn. Det fanns arbetsstuga i en av de 

två undersökta byarna. De nedanstående intervjuade som beskriver eller kommenterar 

arbetsstugorna, gick i skola mellan 1932 och 1960.  
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En hård miljö 

Bara tre av de intervjuade gick själva i arbetsstugan. En av dem, en man, beskriver hur 

arbetsstugubarnen gick i byskolan på dagen och att den slutade vid två-tre-tiden: ”Sen när 

skolan var slut hade man några timmar kul men man var tvungen att vara inne klockan sex. I 

smyg pratade man finska. Man fick sin grötportion på kvällen och sen var man tvungen att 

tvätta sig och…sen var det ju läggdags igen. Det är klart, jag var kanske inte enda livliga pojken. 

Där fanns flera stycken som var lite livliga av sig (skratt).”  

Han beskriver tiden på arbetsstugan som en svår tid. ”Det hade ju kanske sina för- och 

nackdelar, för jag hade nog blivit döpt som ADHD-barn. Man var ju på arbetsstugan för att man 

var tvungen.  Man fick fan inte prata finska…du fick ett straff.  Den miljön kanske inte var 

anpassad för de som var lite svagare, så det var en egentligen väldigt hård miljö. De som var 

chefer där hade ju inte minsta tillstymmelse av aning hur barn fungerar, för de har inga egna 

barn. Ja det var egentligen…i lumpen kallade man det för pennalism eller sadism.”   

Övervakade dygnet runt 

En viktig del av arbetsstugans altruistiska idé var att barnen skulle få mat och rena kläder. 

Arbetsstugorna inrättades som nämnts 1902 på grund av en omfattande hungersnöd i norra 

Sverige. En annan målsättning var att de skulle lära sig en god hygien, att utföra arbeten i stugan 

och lära sig praktiska hantverksgöromål. Slutligen fanns målsättningen att barnen skulle övergå 

från att prata finska till att prata svenska. Eftersom de inte bodde hemma utan på arbetsstugan 

var de i princip förbjudna att prata sitt modersmål dygnet runt, varken i klassrummet i skolan, 

på skolgården under rasterna eller i arbetsstugan efter skolan. Den sociala fostran gick hand i 

hand med den nationella fostran och skapade för arbetsstugubarnen en total institution som 

övervakade deras inre dygnet runt.78 Var de än var under dygnets timmar kunde de uppleva att 

de var övervakade av antingen läraren eller arbetsstuguföreståndaren. Majoritetssamhällets 

representanter blev för dem väktare av den svenska kulturen, som förbjöd dem att uttrycka sig 

på sitt modersmål.  

En av männen berättar: ”I arbetsstugan var det straffat om man pratade finska.” Ändå 

överträdde de förbudet och pratade finska när de gick ut. Det var så mycket lättare att prata 

finska när de var i sjuårsåldern. Han upplevde att flickorna pratade mer svenska än pojkarna. 

”När man var i arbetsstugan och var ute och höll på med någonting, då var det finska grabbarna 

emellan, men flickorna ville prata svenska.” Trots förbudet så ser han också fördelar med 

arbetsstugan. ”Vi led ingen nöd och vi hade kläder och sådant. Jag vet inte varifrån de fick de 

där kläderna. Jobba fick man också göra, bära in ved och sådant där. En kväll i veckan så kom 

en skomakare och lärde oss laga skor.” En annan man bodde de två första åren på arbetsstugan 

därför att familjen bodde en bit utanför byn. Därefter började kommunen med skolskjuts i 

 
78 Goffman 1983. 
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mitten av 1950-talet. Han har inte så många kommentarer kring vistelsen där. ”Ja, det gick väl 

det också.” Mer än så säger han inte, men den lakoniska kommentaren innehåller inte heller 

någon glädje.   

Andras berättelser om arbetsstugan 

De flesta av de intervjuade bodde aldrig själva i en arbetsstuga, men det de fick höra från 

arbetsstugorna blev ändå en del av deras minnen av livet som barn i byn, precis som andra 

händelser i byn införlivades i deras barndom. Det som hände på arbetsstugorna skedde alldeles 

i deras närhet. Som barn kunde de också lätt sätta sig in i situationen för arbetsstugubarnen.  

Det kunde också vara någon av föräldrarna som gått på arbetsstuga, som en kvinna från 

Inlandsskolan, född 1935. Hon sa att hon särskilt tänkte på barnen i arbetsstugan som aldrig 

fick prata sitt modersmål finska. ”Som mamma…var från Finland…och inte kunde ett ord 

svenska.”  

Bybarnens syn på arbetsstugan 

En av de intervjuade kvinnorna, som bodde på hemgården i byn, minns att de inte fick vara i 

arbetsstugan där barnen från de utanförliggande byarna bodde. ”Det var en föreståndare där 

som var en hemsk människa. Hon skrek som en galning: Ut ungar härifrån! Ni har inte här 

någonting att göra!”. Arbetsstugubarnen fick inte heller springa hur som helst på byn efter 

skolan. De fick enbart hålla sig inom arbetsstugans område. Därför möttes bybarnen och 

arbetsstugubarnen endast i skolan. 

Det var allmänt känt att det var hårt att gå på arbetsstugan. En av de intervjuade männen som 

bodde hemma berättar: ”De pratade om att det var inte så roligt alla gånger, att det var strängt. 

Det skulle vara precis efter vissa normer alltid. Föreståndaren var inte snäll av sig, av vad jag 

hörde av dem som var där.” En kvinna i Inlandsbyn berättar: ”De fick jobba hårt i arbetsstugan. 

Det var ju nästan självhushåll. Och barnen kunde nästan ingen svenska. Och sen när de hade en 

gammnucka från södra Sverige som var föreståndarinna. De tog dem hemifrån för att barnen 

skulle lära sig svenska. Det var säkert många som var ledsna.”  

En annan kvinna, bosatt i Inlandsbyn, berättar att hon tvärtom var lite avundsjuk på 

arbetsstugubarnen. Det var i samband med att hon en gång under skoltiden fick besöka en 

arbetsstuga på en julfest. ”Jag tyckte att de hade så fint, att de hade en säng och egen stol 

bredvid. Och där hade de vikta kläder där vid stolen. Jag, tyckte det var fantastiskt fint. Vi var 

ju två i varje säng hemma.”  

Beskrivningarna ger lite perspektiv på de sociala förhållandena i Tornedalen och på den övriga 

landsbygden i Sverige vid den tiden. Fattigsverige kastade sin skugga över samhället ännu 

under 1930- och 1940-talet.  
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6. Metoderna för att lära svenska 

Den överväldigande majoriteten av barnen hade finska som modersmål, men enligt den tidigare 

beskrivna direktmetoden skulle enbart svenska användas av lärarna och barnen i 

klassrumsundervisningen. Det var naturligtvis en svår pedagogisk situation eftersom även 

lärarens förklaringar gavs på det främmande språket.  

Som tidigare beskrivits gavs ingen pedagogisk vägledning från Skolöverstyrelsen. I Aktuellt 

från Skolöverstyrelsen diskuterades i olika artiklar fördelar och nackdelar med att använda 

direktmetoden i inlärning av främmande språk i högre utbildningar. När samma metod under 

namnet ”den helsvenska metoden” användes för de som gick i första klass i Tornedalen mellan 

1948 och 1962 fanns ingen som helst pedagogisk diskussion i frågan.79 Svenska uppfattades 

inte av Skolöverstyrelsen som ett främmande språk för skolbarnen i Tornedalen. Direktmetoden 

fortsatte att användas som språkinlärningsmetod i Tornedalen under hela 1950-talet och in på 

1960-talet.  

I Tabell 3 ser man hur användningen av finska och svenska såg ut i klassrummet och på rasterna 

bland de 32 intervjuade i Inlandsskolan och Gränsälvsskolan. Språkanvändningen är 

sammansatt utifrån de intervjuades egna utsagor om språkanvändningen.  

Tabell 3. Språkanvändningen i klassrummet och på rasterna hos de intervjuade 

skolbarnen i Tornedalen. 

Språkdomäner Inlandsskolan Gränsälvsskolan 

svenska finska tvåsprå-

kighet 

svenska finska tvåsprå-

kighet 

Språk i klassrummet 15  2 14  1 

Språk på rasten 2 11 4 1 13 1 

Antal intervjuade för ovanstående uppgifter är 17 i Inlandsskolan och 15 i Gränsälvsskolan. 

Av intervjuerna framgår att det även fanns ett informellt förbud på båda skolorna mot att 

använda finska på rasterna, men de flesta av barnen överträdde förbudet och talade finska när 

de lekte med varandra. Det intryck man får när man jämför Tabell 2 och Tabell 3 är att från 

mitten av 1930-talet till slutet av 1950-talet var finska det helt dominerande språket i hemmet 

medan svenska var det helt dominerande språket i klassrummet. Det stämmer bra med de 

undersökningar som Kenttä och Weinz gjorde 1967 och som Jaakola gjorde 1969.80 Skolan var 

som en svensk ö i ett hav av finska. 

 
79 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1948‒1962. 
80 Kenttä & Weinz 1968; Jaakola 1971.  



56 

 

6.1 Lärarnas attityder till språkförbudet 

Frågan om undervisningsspråk i skolorna i Tornedalen var uppe för diskussion bland lärarna 

redan i början av 1900-talet och ett försök gjordes 1914 att jämföra översättnings- och 

direktmetoden i klassrumsmiljö. Två geografiskt näraliggande skolor valdes ut, en i Kuoksu 

och en Vittangi. Där fick läraren i en av skolorna använda översättningsmetoden, alltså att 

använda finska som undervisningsspråk. Den andra läraren använde enbart svenska. Det 

pedagogiska resultatet ansågs vara likvärdigt för de två metoderna, alltså att barnen lärde sig 

svenska lika bra med de två metoderna. Vid en granskning av försöket femtio år senare 

kritiserades slutsatserna av Hugo Tenerz, den förre rektorn vid småskoleseminariet i 

Haparanda.  Han menade att mätmetoderna varit allt för bristfälliga och att försöket pågått under 

alldeles för kort tid för att några relevanta slutsatser skulle kunna dras.81 

De lärare som beskrivs i intervjuerna i Inlandsskolan och Gränsälvsskolan var aktiva från 1930-

talet fram till 1960-talet. Det har inte gått att intervjua dem eftersom de inte längre levde år 

2015 då intervjuerna med de tidigare eleverna gjordes. Därför har två lärarenkäter använts som 

gjordes i anslutning till två utredningar om skolväsendet i Tornedalen. Den första enkäten 

publicerades i Finnbygdsutredningen, den statliga utredning om Tornedalens skolväsende som 

publicerades 1921. Den andra publicerades i en undersökning gjord av länsskolnämnden i 

Norrbotten, som beställts av Skolöverstyrelsen och publicerades 1968.  

Den ena enkäten gjordes alltså tidigare, och den andra senare, än på 1940- och 1950-talet då de 

flesta av de intervjuade tidigare eleverna gick i skola. I den första enkäten får man en mer 

konkret förståelse av hur tornedalska lärare såg på frågan om undervisningsspråk eftersom 

lärarna där fick ge beskrivande svar. I den senare enkäten får vi veta vad lärare och elever i 

slutet av 1960-talet ansåg om undervisningsspråket i skolan, men utan konkret motivering 

varför de tyckte så. Genom de två enkäterna går det ändå att följa en eventuell kontinuitet i 

attityden till undervisningsspråket.  

När de statliga skolorna infördes med svenska som enda undervisningsspråk blev lärarna i 

Tornedalen utlämnade till en undervisningssituation där de inte hade något pedagogiskt stöd 

för att hantera språkfrågan. Både finansieringen och undervisningsmetoden på enbart svenska 

var helt ny. En intressant fråga är om de tvåspråkiga lärarna ändå fortsatte att använda sitt finska 

modersmål i undervisningen vid behov och om de ansåg att finska skulle användas i 

undervisningen i skolan. 

Lärarenkäten från 1921 

I enkäten från 1921 ställdes frågor om vilka undervisningsspråk som lärarna använde i 

undervisningen och hur de motiverade sin språkanvändning i skolan. Till de konkreta frågorna 

 
81 Tenerz 1966; Elenius 2001. 
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begärdes också lärarnas personliga åsikter om vad de ansåg. Totalt 134 lärare i Nedertorneå, 

Haparanda, Karl Gustav, Övertorneå, Korpilombolo, Pajala och Jukkasjärvi skoldistrikt 

besvarade enkäten. Av dem använde 46 procent finska som hjälpspråk i undervisningen och 

övriga enbart svenska.82 De 134 lärarna representerar både låg- och mellanstadiet men intervjuer 

med elever som gick i skola på 1930-talet och framåt visar att finska huvudsakligen användes 

som hjälpspråk i lågstadiet. Om procenten lärare som använde finska enbart räknades bland 

lågstadielärarna så skulle andelen som använde hjälpspråk på lågstadiet därför vara betydligt 

högre än 46 procent. Enkätsvaren visar att det i början av 1920-talet fanns en viss pragmatisk 

hållning till undervisningsspråket. I Tabell 4 visas hur lärarnas användning av svenska och 

finska såg ut i skolan 1921 utifrån primärmaterialet till Finnbygdsutredningen. Ur de svar som 

lärarna angett som argument för användning av finska och svenska har jag kategoriserat dem i 

fyra kategorier: (1) pedagogiska, (2) funktionella, (3) kulturella och (4) nationalistiska. 

Som framgår av tabellen övervägde pedagogiska argument bland de som använde finska som 

hjälpspråk. Det gäller särskilt de som ansåg att finska borde användas som hjälpspråk även i 

fortsättningen. Det fanns också några lärare som inte använde finska som hjälpspråk, men som 

ändå ansåg att man borde göra det av olika skäl.  

Tabell 4. Lärares argument för användning av undervisningsspråk i småskolor, mindre 

folkskolor och folkskolan i Tornedalen 1921 (n= 134) 

Åsikt om undervisningsspråk Argument Använder 

finska som 

hjälpspråk 

Använder  

ej finska som 

hjälpspråk 

Sum 

Bör även använda finska Pedagogiska 22 5 30 

 Funktionella   2 

 Kulturella  1 

 Nationalistiska   

 Ingen uppgift   

Bör endast använda svenska Pedagogiska  19 24 104 

 Funktionella  15 15 

 Kulturella   

 Nationalistiska 1 3 

 Ingen uppgift 5 22 

Summa 62 72  

Källa: Primärmaterialet till Finnbygdsutredningen 1921, Riksarkivet, YK107 (320), Sakkunniga 

angående folkskoleväsendet i de finsktalande delarna av Norrbottens län 1919. 

 
82 Elenius 2016, 13‒47. 
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Av de 62 lärare som använde finska som hjälpspråk ansåg 40 att de borde övergå till att enbart 

använda svenska. Det fanns alltså trots allt en tydlig opinion som pekade mot avskaffande av 

finska som hjälpspråk. Av samtliga 134 tillfrågade ansåg 104 lärare att enbart svenska borde 

användas medan 30 ansåg att finska fortsatt skulle användas som hjälpspråk. Det betyder att 78 

procent ansåg att endast finska skulle användas i undervisningen. 

Utifrån samtliga svar var mer än hälften pedagogiskt relaterade. Ett typiskt pedagogiskt 

argument för att enbart använda svenska var att det inte var bra för nybörjare att blanda båda 

språken (kvinnlig lärare i småskola i Korpilombolo). Till stöd för undervisning på finska 

uttrycktes åsikten att det kunde var befogat med finsk undervisning för äldre barn som inflyttat 

från Finland, men att det inte lät sig göras av praktiska skäl (manlig lärare i folkskola i 

Nedertorneå), eller att bättre begåvade klarade sig bra med enbart svenska i skolan, men att de 

sämre begåvade inte klarade sig alls (kvinnlig lärare i småskola i Korpilombolo). Till de 

funktionella argumenten för att använda finska kan nämnas åsikten att den finsktalande 

befolkningen på svenska sidan av Torne älv hade släktingar på den finska sidan och behövde 

behärska finska för att kunna tala med dem, eller att ungdomar som flyttat hemifrån borde kunna 

brevväxla med sina föräldrar på finska (manlig lärare i folkskola i Nedertorneå).    

Fokuseringen på pedagogiska och funktionella argument visar på en pragmatisk hållning hos 

lärarna, men det fanns också exempel på nationalistiska argument för att finskan helt skulle 

uteslutas ur skolan, även om de var få. De anspelade tydligt på hotet från finska nationalister 

eller uttryckte att försvenskningen av Tornedalen var en nationalistisk mission. Ett typiskt 

sådant argument var att en återgång till finsk undervisning i skolorna skulle ge ”god näring åt 

den vid östra gränsen rådande tanken att genom finska språket verka för en återförening av våra 

trakter med gränslandet” (manlig lärare i Jukkasjärvi) eller att föräldrarna ”upprepade gånger 

uttalat förtrytelse över den fennomanska agitationen” (kvinnlig lärare i småskola i Karl Gustav).  

Ett annat typiskt argument som anspelade på den förda språkpolitiken är att ”skulle finska 

språket införas i skolorna, vore ju vårt arbete på finnbygdens försvenskning, som hittills varit 

vår viktigaste uppgift, lönlöst” (kvinnlig lärare i folkskola i Nedertorneå). 83 I bedömning av 

lärarenkäten från 1921 måste man betänka att den gjordes i en tid då det utrikespolitiska klimatet 

mellan Sverige och Finland var mycket infekterat. Från svensk sida krävde man då att Finland 

skulle avträda Åland till Sverige. Finska nationalister kontrade då med att Tornedalen i så fall 

borde tillföras Finland. Det är därför förvånande att de tydligt nationalistiska argumenten trots 

allt var så få. 

Att det fanns starka nationalistiska strömningar i lärarkåren är helt klart. När åtta lärare år 1928 

skickade in en petition till Skolöverstyrelsen om införande av finska i folkskolan uppstod en 

 
83 Betänkande och förslag, Riksarkivet, YK107, primärmaterialet till Finnbygdsutredningen; Elenius 2016, 13‒

47. 
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häftig debatt i tidningarna där allmänhet och lärare engagerade sig. Den regionala 

vänsterpressen och rikspressen stödde införande av finska i undervisningen medan den 

konservativa pressen på regional nivå var emot. Utan tvekan var många lärare provocerade av 

den finska nationalismens aggressiva hållning mot Sverige vid den tiden, men av 

tidningsdebatten kring petitionen 1928 och av lärarenkäten från 1921 framgår att lärarkåren var 

delad i frågan precis som den allmänna opinionen.84 Ett beslut togs i riksdagen 1936 om 

införande av frivillig finska i fortsättningsskolan. Enligt folkskolinspektören William Snell 

motarbetades genomförandet av beslutet av många lärare.85 Trots att övervägande pedagogiska 

eller funktionella argumenten angavs i lärarenkäten 1921 för att enbart använda svenska som 

undervisningsspråk, så bör en klar nationalistisk inställning ha funnits bland de 104 lärare (78 

procent) som ansåg att enbart svenska borde användas i undervisningen. Eller också var det så 

att det var de som var för svenska som hördes mest i tidningsdebatten. 

Lärarenkäten från 1968 

Bakgrunden till lärarenkäten 1968 är att både språkforskaren Nils-Erik Hansegård och den 

tidigare seminarierektorn och utbildningshistorikern Hugo Tenerz publicerat kritiska 

granskningar av språkundervisningen i Tornedalen. Unesco hade 1963 publicerat en ny rapport 

som argumenterade för att barn kunde börja lära sig ett andra språk så fort de börjat i skolan. 

Det gick emot föreställningen att barn bara kunde lära ett språk i taget, vilket använts som 

argument för att enbart använda svenska som undervisningsspråk. Samma år publicerades vid 

lärarhögskolan i Stockholm en rapport som genom standardprov visade att skolresultaten i 

Tornedalen var sämre än i övriga landet.86 Skolöverstyrelsen tillsatte därför 1967 en utredning 

för att undersöka vilka förändringar som kunde göras vid lärarutbildningen för att möta behoven 

hos den finsktalande befolkningen i Sverige. Utredningen genomfördes av länsskolnämnden i 

Norrbotten och avgränsades till befolkningen i Tornedalen. Detta var den första statliga 

utredningen om skol- och språkpolitiken i Tornedalen sedan Finnbygdsutredningen 1921.  

Utredarna vid länsskolnämnden gjorde bland annat en enkät med 732 föräldrar, 472 lärare och 

994 elever i Tornedalen om vad de ansåg om användning av svenska och finska i 

undervisningen. När man i enkäten 1968 slår samman kategorierna ”bra” eller ”ganska bra” 

visar det sig att 91 procent av lärarna och 82 procent av eleverna i Tornedalens skolor ville att 

svenska skulle vara undervisningsspråk med finska som hjälpspråk. Det ska noteras att 

alternativet att skolan bör fungera som hittills, men att de elever som önskar bör få undervisning 

i finska i alla stadier av grundskolan, fick stöd från 50 procent av lärarna och 65 procent av 

eleverna. Alla övriga alternativ där finska föreslogs bli obligatorisk i någon form fick relativt 

 
84 Elenius 2001, 286‒290. 
85 Snell 1976. 
86 Kenttä & Weinz 1968, 31. 
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svagt stöd. Förslaget om undervisning enbart på finska de två första åren fick exempelvis stöd 

av 8 procent av föräldrarna, 6 procent av lärarna och 13 procent av eleverna.87 

De två enkäterna från 1921 och 1968 visar på ett kontinuerligt mönster. När de första 

statsskolorna etablerades 1888 var villkoret att svenska skulle användas i undervisningen. 

Språkpolicyn utvidgades sedan till samtliga skolor och endast svenska skulle användas som 

undervisningsspråk. Det blev en etablerad pedagogisk metod i undervisningen. Vi ser en åttio 

år lång kontinuitet för direktmetoden från 1888 till 1968. Det var inte så att stödet för att 

använda svenska i skolan avtog. Tvärtom verkar det ha ökat, med den skillnaden att på 1960-

talet uttalades också ett tydligt stöd för att även använda finska eller meänkieli i undervisningen.  

Vad gäller undervisning på modersmålet i skolan gjorde staten i början på 1960-talet skillnad 

mellan samerna och tornedalingarna. Utifrån Nomadskolutredningen 1960 fick de samiska 

föräldrarna själva välja om de ville placera sina barn i nomadskolan med även samiska som 

undervisningsspråk, eller i en helt svensk skola. En samiskspråkig skola byggdes ut parallellt 

med den ordinarie svenskspråkiga.88 Med tanke på att tornedalingarna befolkningsmässigt var 

betydligt fler än samerna, särskilt i Norrbotten, så måste det statliga förhållningssättet till 

tornedalingarna ses som diskriminerande. Båda minoriteterna talade finsk-ugriska språk och 

hade varit utsatta för en hård assimileringspolitik, men tornedalingarna fick ingen särskild skola 

med meänkieli på schemat. Staten var inte beredd att i deras fall lägga de resurser som krävdes 

för att i Tornedalen göra två parallella skolsystem, ett på finska och ett på svenska.  

I Tornedalen fortsatte lärarna att bestraffa de elever som talade meänkieli i skolan. De särskilda 

statsägda skolorna i Tornedalen upphörde att existera 1940.89 Därför kan man inte påstå att 

lärarna därefter var styrda av villkoren för statsskolorna från 1888 om att enbart svenska skulle 

användas som undervisningsspråk. Ändå fortsatte lärarna att använda den helsvenska metoden. 

Som nämnts fick de också stöd från föräldrar och elever. Man skulle kunna påstå att två 

självdisciplinerade system kommit att integrera med varandra; den laestadianska väckelsen som 

predikade en fatalistisk undergivenhet för överheten, och det nationalistiska metasystemet för 

utbildning som såg assimileringen av den finska kulturen in i den svenska kulturen som sitt 

slutmål. Till saken hör att laestadianismen var en del av Svenska kyrkan, den myndighet som 

vid sidan av länsstyrelsen var mest drivande bakom assimileringspolitiken. 

6.2 Småskollärarna och finskan 

Från början var utbildningen till småskollärare vid seminariet i Haparanda meänkielispråkig 

och riktades explicit mot de meänkielitalande i Tornedalen. Men gradvis skedde en förändring. 

Från början av 1880-talet började krav ställas på förkunskaper i svenska för att bli antagen till 

 
87 Kenttä & Weinz 1968, 27 ff. 
88 Henrysson & Flodin 1992.  
89 Tenerz 1963, 355. 
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seminariet. Efter ansökan från seminariets föreståndare förlängdes utbildningen från och med 

höstterminen 1884 med ett tredje år. Samtidigt förordades att undervisningen i årskurs tre skulle 

hållas enbart på svenska medan den i årskurs ett och två fortfarande skulle hållas på finska. Från 

1891 ändrades undervisningsspråket till enbart svenska samtidigt som vissa förkunskaper i 

svenska krävdes av eleverna för att bli antagna till seminariet. Nästa steg var att man på 

seminariet gick över till att använda direktmetoden i undervisningen. År 1912 togs finska bort 

helt och hållet från läsordningen.90 Från att har varit ett seminarium för meänkielitalande lärare 

hade det nu förvandlats till en svenskspråkig läroanstalt. 

Under de många decennier som direktmetoden använts verkar det ha funnits sprickor i muren 

av språkförbud. En del av de tvåspråkiga småskollärarna från bygden använde ibland finska 

som hjälpspråk i de första klasserna även om huvudregeln var att enbart svenska skulle 

användas. Ett gemensamt mönster för Inlandsskolan och Gränsälvsskolan är att de två skolorna 

hade kvinnliga småskollärare under de två till tre första skolåren. Dessa hade själva finska som 

modersmål och kom antingen från byn eller från näraliggande byar och var alltså tvåspråkiga. 

Lärarna på mellanstadiet var i högre grad män. De kom också i högre grad från svensktalande 

bygder och talade enbart svenska. 

Ett av problemen var att lärarna själva hade svårt att använda svenska. En man från 

Gränsälvsskolan, född 1924, berättar att hans första lärare var tvåspråkig. ”Hon pratade, hon 

försökte prata svenska i alla fall, fast hon var ju lika lite duktig på svenska som vi, vet du 

(skratt). Det var inte något fel i det, men det var väl bara i nödfall (som hon använde finska). 

De fick ju inte använda. Det var ju meningen att vi skulle lära oss svenska. Så vi fick inte prata 

finska i skolan.” Han upplevde inte språkförbudet som något stort problem. ”Det gick ju ganska 

fort att lära sig de där två orden när man (skratt) fick hjälp utav (läraren).”  

Flera av de intervjuade har diffusa minnen av hur de lärde sig svenska i småskolan. 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, berättar att lärarinnan var tvåspråkig, men hon har 

inget minne av om lärarinnan också använde finska i klassrummet. ”Vi fick inte använda finska. 

Det var liksom ett sätt att lära sig det där, att man skulle inte (prata finska).” 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1931, minns att hennes första lärarinna var tvåspråkig. 

Hon tror att lärarinnan förmodligen pratade finska med dem i början. ”Jo det måste hon ha 

gjort…annars skulle vi inte förstått.”  

En man från Gränsälvsskolan, född 1933, minns inte riktigt metoden i skolan. ”Det kommer jag 

inte ihåg hur man började, men det var ju att man fick börja skriva och så där…när hon pratade 

så försökte man hänga med, men det var svårt. Man fick säga efter henne men då ville man ju 
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bara säga på finska...på meänkieli. Det kan hända att om hon blev lite stött på oss och när vi 

inte kunde det där, så kunde hon säga på finska det där sedan.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, minns att de skulle prata svenska i skolan, men att de 

flesta barnen kunde väldigt lite svenska när de började skolan. Någon översättning från finska 

till svenska förekom inte.  

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1934: ”Vi fick inte prata finska, nej, utan alla måste ju 

försöka prata svenska. Och det kommer jag ju ihåg att det gick ganska fort det där…att det blir 

som vanligt.”  

En man från Inlandsskolan, född 1946, berättar: ”Hon insåg väl själv att de…om man inte 

liksom fattar…då vänder man över till meänkieli.” En annan man, född 1935, säger: ”De måste 

blanda in finska också ibland så att vi förstod någonting av det där. Det tror jag att de måste ha 

gjort (använt finska), det har jag aldrig tänkt på det där…men de kunde ju finska.” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1941: ”Det var svenska som gällde men de flesta kunde inte 

svenska. Så att vi hade en bra fröken som var väldigt pedagogisk och hon sa på finska och 

svenska och blandade (båda språken). Men det var det att man skulle prata svenska så de barnen 

(som hade finska som modersmål) blev väl ganska stumma, kanske, innan de började 

kunna…ha ett ordförråd.” De fick lära sig genom att läsa högt i läseboken. ”Och då var det ju 

ett tragglande, som jag tänker, i ettan och alla ska lyssna på varandra.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1937, beskriver metoden för att lära sig svenska. ”Om vi 

börjar med småskolan, ettan och tvåan, det var ju den här läseboken. Hon gjorde det 

förmodligen på ett skickligt sätt. Jag kommer ihåg att ibland när man inte riktigt kunde förstå 

så visade hon bildligt. Man fick till exempel ställa sig på en stol och hoppa ned. Det var ganska 

mycket praktiskt och jag har för mig att de hade ganska mycket sådana här hårda planscher. 

Det var om en lantgård och det kanske var om trädgård med olika produkter, morötter. Man 

fick lära sig de där planscherna. Jag har inte tänkt på det men jag tror att de var bra. Det fanns 

ju ingen TV eller något sådant, utan det var mycket genom bilder.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1937, berättar att alla hans lärare, utom en, var tvåspråkiga. 

De använde finska ibland som hjälpmedel vid inlärningen. ”Jo när det behövdes, och jag, det 

har pratats så mycket om… om vi inte riktigt förstod så förklarade de, så sade de ett ord (på 

finska) och så sade de att så här heter det på svenska. De kunde säga en mening också, så att…på 

finska, jo”.  

En kvinna från Inlandsskolan, född 1946, berättar att på mellanstadiet blev det en hårdare regim. 

Den första lärarinnan i lågstadiet var tvåspråkig och mycket snäll. ”På hennes tid fick man prata 

finska på rasterna, och om man intet kunde (förstå) förklarat på svenska då fick man förklarat 
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på finska. Så fick jag en ny lärare och han var från Luleå och han var hårdare. Vi fick inte säga 

något finskt ord.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, tror att lärarna värdesatte svenska och finska lika 

mycket även om svenska användes i undervisningen. ”Jag vet inte. Men nog måste dom 

värdesätta bägge två språken där. I och med att dom kanske yngsta var födda där. Dom har 

också lärt i skolan.” 

Lärarna har ibland beskyllts som kollektiv för att vara enbart repressiva mot eleverna. Av 

intervjuerna framgår att en del var mycket duktiga pedagoger i den svåra situation som de 

hamnat. Den svåra situationen gällde särskilt de lärare som hade meänkieli som modersmål. De 

tvingades att lära skolbarnen ett helt främmande språk från första klass utan att få använda 

barnens modersmål. Med en annan inställning från statens sida hade de kunnat uppmuntras att 

använda sitt modersmål i undervisningen med barnen. Det framstår som helt klart att det fanns 

en informell policy att enbart använda svenska i skolsalen, men lika klart är att från 1920-talet 

och framåt fortsatte en del tvåspråkiga lärarna på lågstadiet att använda finska som hjälpspråk 

ibland.  

6.3 Barnens reaktioner på direktmetoden 

Lärarkårens sammansättning och kulturella bakgrund skapade på respektive skola en specifik 

pedagogisk inställning i kollegiet till hur barnen skulle behandlas i skolan. Det avgjorde också 

hur tolerant lärarkollegiet var mot den tornedalsfinska kulturen. Barnen reagerade olika på 

språkförbudet. När de intervjuade i dag ser tillbaka på tiden i skolan har de ett mångkulturellt 

perspektiv på möjligheten att få ha hemspråk i skolan. Det hade de inte på den tiden. 

Hälften av lärarna var svensktalande 

En man från Inlandsskolan, född 1947, minns att hans lärare använde enbart svenska. Bland 

lärarna var det många som inte kunde finska. ”Ja det var mest, hälften var nog svensktalande 

lärare där och andra hälften var, kunde finska. Jag hade bara svensktalande, jo.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938: ”Det fanns de som kanske aldrig hört ett svenskt ord 

eller aldrig förstått ett svenskt ord, och så fick de en bok i handen. Undra på att… speciellt två 

pojkar, den ena pojken kan jag förstå, han var enda sonen i huset och pappa var målare, så från 

det han föddes så visste han att han skulle bli målare (skratt) och det blev han. Men han hade 

jobbigt i skolan medan hans systrar de läste. Det är ganska typiskt Tornedalen ska du veta.” 

Flickorna var ambitiösare i skolan. Samtidigt fanns en värdering att flickor inte behövde utbilda 

sig. ”Det hette i familjerna att det är ingen mening att satsa på flickorna, de ska ändå gifta sig. 

Där var pappa stenhård: flickorna ska ha utbildning!”   

En man från Inlandsskolan, född 1939: ”Det är klart det var jobbigt då i skolan. Man kom och 

ska börja första klass, men kan fan inte språket man ska utbilda sig på. Och det är klart, 
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läromässigt så förlorar man säkert väldigt mycket på det genom att man inte fattar alls vad fan 

de höll på att snacka om. Jag fick ju sitta första året jag, fick kvarsittning, sen satte man andra 

året mig då i hjälpklass. Den kallades för hjälpklass…om man hade kommit från ett 

svensktalande hem då har man med all säkerhet haft mycket lättare, för mina yngre syskon de 

fick ju mycket lättare än vad jag hade.” 

Flickorna började prata svenska 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1948, minns att alla flickor började prata svenska i skolan. 

”Finskan kom inte in, jag förstod ju allt och kunde svara…fast än de frågade mig på finska så 

svarade jag på svenska. Jag tror man hade blivit väl matad med det (av lärarna). Killarna hade 

väl lite besvärligare, men det är ingenting jag minns att de rya åt oss eller någonting att vi måste 

prata svenska, utan jag tror vi var väl invanda med att det skulle vara så.” Hon tror att pojkarna 

säkert använde finska någon gång i klassrummet, men minns inte att de fick några bannor för 

det.  

Direktmetoden gjorde att man blev blyg och nervös 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1952, beskriver hur lärarinnan använde svenska i 

undervisningen. ”Man var lite, eller inte nervös, ja lite oroad att man skulle säga fel eller att 

man kände sig otrygg och att man skulle säga fel. På senare år har de väl fått lära då, ja, finska, 

de som har gått nu, ja, om de har sina rötter i ja Finland. Vi hade inte den möjligheten.” Metoden 

att använda enbart svenska ändrades inte under hennes skoltid och inte heller för hennes yngre 

syskon.  

En kvinna från Inlandsskolan, född 1935: ”Jag tyckte att det var jobbigt att man inte kunde… 

och skulle lära, ja, läsa och allting…det var ju svenska ord och ja, helt främmande ja helt ja. 

Det var ju…vi var nog ganska blyga och tysta de flesta tror jag. Nej, det måste ha varit en tyst 

skolgård (skratt).” 

Det hade varit bättre att börja på finska 

En man från Inlandsskolan, född 1938, tror att det varit lättare om de fått börja lära sig på 

modersmålet finska. ”Egentligen var det ju första språket man hade, så hade man mycket väl 

kunnat lära sig den, för att då har man inga översättningsproblem. För att det är ju ändå finska 

språket vi har i botten fast den är lite försvenskad.” Från finskan skulle man sedan ha lärt sig 

svenska som nytt språk menar han. 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1946, saknar även hon en pedagogik där det finska språket 

hade fått användas. ”Vi hade ju svenska i skolan så vi fick lära olika, vilken grupp alla hörde, 

subjektiv och premie, vad de nu hette. Man lärde sig lite granna, men att man fick aldrig riktigt 

den där svenska grunden, det var därför det blev så snett allting.” Hon tror att det hade varit 

bättre om de hade fått börja med finska som hemspråk i skolan. Med enbart svenska som 



65 

 

undervisningsspråk lärde sig de svaga eleverna ingenting. ”De hängde aldrig med. De gick 

skoltiden och det var ju ingen sådan här hjälp.”  

En kvinna från Inlandsskolan, född 1946, kommer ihåg att undervisningsspråket var enbart 

svenska. ”Bara på svenska…och ibland kände jag att det blev som lite fel också, men man lärde 

sig lite granna, det man lärde. Det var jättesvårt, men man fick inte grunden.”   

Inget tvång men tråkigt 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1931, minns inte att hon upplevde det som ett tvång att 

lära sig svenska i skolan. ”Nej jag kommer inte ihåg, utan det kom självmant det där språket. 

När man läst så kom det ju självmant.” Egentligen var hon inte intresserad av att lära sig svenska 

och inte intresserad av skolan heller. Hon genomförde skolgången för att hon var tvungen. ”Men 

jag tänkte flera gånger att det är många som är dåligare än jag. Jag behöver inte sitta kvar i alla 

fall (skratt).” 

De svaga och tysta barnen drabbades 

En man från Gränsälvsskolan, född 1935, minns särskilt en grannpojke som aldrig pratade 

svenska. Då var han i stället helt tyst. ”Jag skojade med honom, att om du får tag på en riktig 

tjej så kan jag vara tolk hela tiden (skratt). Han var…jag vet inte vad varför han låste sig så. 

Finska pratade han utan problem. Men jag vet att senare har han naturligtvis klarat sig i 

arbetslivet och han har ju kunnat prata svenska…men det var just den här kontakten kanske.”  

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1934, bekräftar svårigheterna för barn med särskilda 

inlärningssvårigheter att hänga med. ”Läraren skrev ju före förstås och vi fick skriva efter, tror 

jag att det varit, men jag kan inte komma ihåg precis. Och en del hade mycket lättare och andra 

hade det svårare. Och de som hade svårare halkade som lite efter.” 

Kvinnornas tankar om hur de svaga eleverna drabbades av språkpedagogiken på 1950-talet är 

helt i linje med den kritik som tornedalingen W.L. Wanhainen förde fram i sin reservation i 

Finnbygdsutredningen 1921. Inlärningen på enbart svenska skapade en osäkerhet hos barnen 

och en känsla av att de gjorde någonting fel hela tiden.  

Att lära sig Guds ord utantill 

Ett ämne som många av de intervjuade minns med avsky är kristendomsundervisningen. Där 

kombinerades språkträningen med utantilläxor av psalmer. Ännu på 1960-talet var det kristna 

innehållet påtagligt i skolorna. Man läste regelmässigt morgonbön och bordsbön och sjöng 

psalmer. 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1931, beskriver hur de fick öva på psalmverser. ”Man 

måste kunna en psalmvers utantill när man kom nästa dag, men jag tror att det var bra 

egentligen… i språket det där också. Mycket psalmer vi skulle kunna utantill, och det kan man 

sjunga ännu.”  
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En kvinna från Inlandsskolan, född 1935, kommer ihåg tragglandet i skolan. ”Om man gjorde 

ett fel så fick man bock och så skulle du skriva flera gånger det där att det skulle bli rätt. Och 

sen fick man också till läxa…det var tio verser från psalmboken. Åh herregud, du vet när man 

kom hem och man var trött från skolan, man ville vara ute och så där…då var det de där verserna 

som man måste kunna till i morgon.” Samtidigt var läraren inte så noga med att förhöra 

psalmerna. 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1934, berättar att svårigheterna att uttrycka sig på 

svenska berodde lite på vad man pratade om. I det sammanhanget beskriver hon med ett skratt 

hur hon avskydde kristendomskunskapen. ”Jag kan säga dig att den var så jäkla viktig så jag 

har sagt många gånger, nu när jag har blivit äldre och är gammal, så har jag sagt att tänk om 

lärarna hade unnat de timmarna till att lära engelska i stället för den där kristendomen. Man 

måste kunna utantill alla psalmverser och det var ju helt onödigt när det finns böcker, 

psalmböcker för det. Som till ingen nytta får man säga…men det var så på den tiden.”  

6.4 Finska i fortsättningsskolan 

Tidigare har beskrivits hur finska tilläts som undervisningsämne i fortsättningsskolan i 

Tornedalen efter ett riksdagsbeslut 1935. Det var ett steg i att ändra inställningen till det finska 

språket i Tornedalen, men också för att förbättra de politiska relationerna mellan Finland och 

Sverige. Ändå förefaller det som att få föräldrar begagnade sig av möjligheten för barnen att 

läsa finska i fortsättningsskolan.91 Att döma av lärarnas strävan i Gränsälvsskolan och 

Inlandsskolan att enbart tala svenska i skolan så har förmodligen inte eleverna uppmuntrats att 

förkovra sig i finska.  

Av samtliga intervjuade elever i de två skolorna är det bara en person som kände till att det 

fanns en möjlighet att läsa finska. Det var en kvinna från Gränsälvsskolan. Hon gick ut 

folkskolan 1939 och valde därefter att gå fortsättningsskolan med en medborgerlig inriktning 

som hon minns det. Hon kände till att man kunde läsa finska i fortsättningsskolan. ”Men det 

valde jag aldrig. Man tyckte att det var inte så nödvändigt med finska…för 

samhällsutvecklingen, allting, var svenskt. Det var viktigt att lära svenska.” Det är bara en av 

samtliga intervjuade i de två skolorna som kommer ihåg att en av lärarna uppmuntrade 

skolbarnen att uttrycka sig på sitt finska modersmål. Den intervjuade började i första klass 1957. 

Försöket med finska i fortsättningsskolan under senare delen av 1930-talet medförde att fem 

lärare utbildades i finska och att hundratalet elever i Pajala och Tärendö kommuner fick 

undervisning i finsk läsning och skrivning.92 Okunskapen bland skolbarnen om möjligheten att 

läsa finska visar hur lågt det finska språket måste ha varit prioriterat bland lärarna. Möjligheten 

 
91 Snell 1976, 69‒79; Tenerz 1963; Elenius 2001; Kenttä & Weinz 1968, 6. 
92 Elenius 2006. 
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presenterades inte ens för skolbarnen eller deras föräldrar, i alla fall så som de intervjuade 

kommer ihåg det på äldre dagar.  

7. Olika typer av bestraffningar 

Skolan genomsyrades av ett system av regler och bestraffningar. Reglerna kunde innebära att 

man inte fick gå utanför ett visst område i skolan eller att man inte fick svära eller säga emot 

läraren. Det kunde också handla om att man inte fick använda vänster hand när man skrev eller 

räknade. Till reglerna hörde också att barnen inte fick prata finska i skolan.  För vissa elever 

utvecklades det till en maktkamp om lydnad och olydnad i förhållande till lärarna. Det kan 

beskrivas som en protestkultur mot läraren som auktoritet. För andra resulterade reglerna i att 

en lydnadskultur utvecklades för att undvika bestraffningar. Reglerna blev internaliserade i 

barnen och kunde leda till att de började övervaka varandra, exempelvis om någon pratade 

finska på rasten när det var förbjudet av läraren. 

Om barnen blev bestraffade hade de inte så mycket stöd att vänta sig från föräldrarna. Det 

ansågs allmänt att bestraffningar inte skadade om barn varit olydiga, vare sig det handlade om 

tillsägelser, kvarsittning eller aga. Det gjorde att barnen på många sätt var utlämnade till 

lärarnas godtycke. Barnaga i hemmet förbjöds 1957 och skolaga i alla former förbjöds 1958. 

Under större delen av den tid som de intervjuade gick i skola var det alltså tillåtet enligt lag att 

fysiskt bestraffa skolbarnen.  

7.1 Disciplinering och lydnad 

När man bedömer den disciplinära ordning som gällde i skolan, så måste man ta i beaktande att 

föräldrarna också var disciplinerade på samma sätt. Den disciplinära praxisen skilde sig mellan 

olika skolor. Dessutom skilde den sig mellan olika lärare. 

Föräldrarna krävde lydnad 

En man från Inlandsskolan, född 1935, berättar att föräldrarna inte hade någonting emot att de 

lärde sig svenska i skolan. ”För det första så var de laestadianer, både pappa och mamma, så att 

de ville väl inte vara ovänner med kommunen… och sen tyckte de att det var bra att vi lärde 

oss svenska. Men det där med att förbjuda finskan…tänk att jag kommer inte ihåg…att de 

pratade om det. De hade väl antagligen accepterat det så att de var väl inte emot, eller så vågade 

de inte vara emot det där…” Föräldrarna reagerade inte heller på att barnen blev bestraffade för 

att de pratade finska. ”Jag fick ju dra ned byxorna och fick ris när jag pratade finska och som 

jag kommer ihåg har jag säkert berättat det där åt pappa och mamma men, nej, utan de hade det 

där att vi ska vara lydiga och du får inte sätta emot och sådant där. De ville väl att vi ska vara… 

jag vet inte om det var för att de bodde så här i ödemarken, så att säga, att man måste vara…det 

ska väl bli folk av oss också (skratt). Jag tror att det var någonting sådant där de tänkte på.” Han 

kommer inte ihåg att han eller syskonen fått stryk hemma någon gång, bara tillsägelser.  
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En man från Inlandsskolan, född 1939, berättar att han aldrig vågat säga till sina föräldrar när 

han blev bestraffad i skolan. ”Hörrdu man vågade nog fan inte säga det åt far. För då hade han 

nog straffat en annan ännu mer. Jo, sagt att du ska fan i mig lyda för han var hård på det sättet.” 

Två kvinnliga lärare med olika inställning 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1935, berättar att lärarna var mycket olika. Hon hade en 

kvinnlig lärarinna som var väldigt snäll, men hennes bröder hade en lärarinna på lågstadiet som 

var mycket sträng och drog en i örat. ”Min bror sa senare att jag skulle vilja ge stryk åt henne 

(skratt).” Båda lärarna var meänkielitalande, en från byn och den andra från en näraliggande 

by, så det var inte i den tornedalsfinska bakgrunden som skillnaden låg. De hade olika syn på 

disciplin och bestraffningar i klassrummet.  

Den stränga läraren var moster till en annan av de intervjuade kvinnorna, född 1942: ”Jag hade 

henne i ettan och tvåan och det var, det var ju mycket roligt, men hon var inte sådan att hon 

liksom, ja, gullade med mig hela tiden, inte alls! (skratt). Utan hon var en bestämd människa oj 

oj oj! Det skulle vara tyst i klassen, annars så slog hon pekpinnen i bordet och sa nu får det vara 

tyst, och så satt vi som tända ljus (skratt). Men hon fick mycket beröm av alla föräldrarna för 

när hon hade skola med barnen så lärde de någonting, men om det var någon annan så blev det 

si och så. Hon gick ju hos oss alltid och hälsa på, och hon var ensam, hon hade inte man eller 

barn eller någonting.”   

De hotades med att få gå i hjälpklass 

Språkfrågan var inte alltid det största hotet. En kvinna från Inlandsskolan, född 1946, berättar 

hur en del lärare skrämde skolbarnen med att de skulle få gå i hjälpklass som de inte skötte 

skolan. ”Man var ju livrädd för den där hjälpklassen (skratt) du vet när man skulle ha betyg, då 

var det först när man rev upp och tittade på betygen, för att de hade som varnat, skrämt oss med 

hjälpklass. Jo, att sköter ni inte och betygen bara går ned och ned då, hamnar ni i hjälpklass. 

Det var litet hot, jo. Jag tror att många var livrädda för den där hjälpklassen för det var skämmigt 

att gå där.” 

Hjälpklassbarnen mobbades 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1942, beskriver hur det bland skolbarnen fanns en 

hackordning som blev ett slags internt straffsystem. Hon minns särskilt de som gick i hjälpklass 

som blev utsatta för mobbing. ”Helst var det den där pojken, han var lite annars också 

efterbliven så där. Och stackarn, han stod som där mot väggen och var alldeles…och de 

sparkade på han och, oj, vad hemskt. Det var mobbing och alla de andra också som gick, det 

var väl ett tiotal från andra klasser (som fick gå i hjälpklass), och det där var inte nå bra. Och 

det var bara pojkar…jag tycker att flickorna var inte…det var pojkarna som fick gå där.”  
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Olika regler att följa 

Det fanns också andra regler som skulle följas. En kvinna från Inlandsskolan, född 1938:  ”Man 

skulle gå in i led i klassrummet och så stod man vid sina bänkrader, så här, och så när läraren 

kom in så, jaha välkommen, sitt ned. Eller godmorgon, sitt ned. Morgonbön. Bordsbön.”  

En kvinna från Inlandsskolan, född 1952, tillhörde själv de som opponerade sig och blev 

bestraffad av en manlig svenskspråkig lärare. Men hon upplevde det som att han gav upp till 

sist. I efterhand tycker hon att det var bra med den uppfostran hon fick i skolan. ”I mångt och 

mycket var det ju bra att det var disciplin, att man lärde sig att i skolan ska man vara med.” 

En man från Inlandsskolan, född 1938, beskriver det som att man kunde få stryk också om man 

var rolig inför klassen. Finska fick inte förekomma och det gällde även på rasterna. Själv fick 

han aldrig stryk för att ha pratat finska, men däremot kvarsittning efter skolan. Men han vet 

sådana som råkade ut för fysiskt våld. ”De fick stryk…fick hämta ett ris och sedan drog man 

ned byxorna inför hela klassen. Man skulle verkligen känna att man har gjort något fel.” 

7.2 Fysiska bestraffningar 

Under den tid de intervjuade gick i skola var det fortfarande tillåtet med fysisk bestraffning i 

skolan. Det hörde till vardagsrutinen i skolan.  

Fysisk bestraffning en del av pedagogiken 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, minns att fysiska bestraffningar var en del av den 

allmänna pedagogiken. ”Ja det var väl, det var ju om man säger, det man inte förstod så fick 

man en käpp i huvudet. De hade ju en käpp i handen. Jo det knackades i huvudet när det skulle 

fastna.”  

Fick slag på fingrarna för att han var vänsterhänt 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, blev oftast bestraffad för att han var för livlig i skolan. 

Han brukade få ett slag med käppen i huvudet och det hände nästan varje dag. ”Jag kunde inte 

sitta still hur länge som helst, höll på med annat. Då kom ju den här läraren med käppen och 

smacka i huvudet för att väcka mig.” Han blev också nästan dagligen bestraffad för att han var 

vänsterhänt. ”Vissa skolor hade kanske att man inte fick prata på rasterna heller men vi hade 

inget sådant.  Jag fick varenda dag ris på fingrarna för att jag hade pennan i vänster hand. Den 

skulle vara i höger hand. De var ju hemskt. Och stilen är därefter också, för nu gör jag 

allting…skriver med höger, men det blir ju kråkor det blir inte bokstäver. För i huvudet är jag 

ju vänster.” 

Han kunde klippa till en 

Till ordningsreglerna hörde att man skulle stå upp vid bänken och säga god morgon när läraren 

kom in. Svordomar var förbjudna. En man från Inlandsskolan, född 1946, beskriver en av de 

manlige lärarna som mycket sträng. ”Ja, han kunde klippa till en om man var…(inte) skötte sig. 
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Och det var det där att dra i håret.” En man från Inlandsskolan, född 1935, ger ett exempel på 

hur den aggressive läraren kunde bestraffa olydnad. ”Han tände lyset och jag släckte lite, och 

då kom han och jag hann inte undan. Jag fick en jävla hurvel utav honom så att nästan huvudet 

ramlade av.”  

Hon blev obstinat i tonåren 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1952, berättar att det var i senare årskurser som hon blev 

bestraffad när hon börjat bli mer obstinat och protesterade mot lärarna. ”Om man inte var lydig, 

ja då var det ju aga. Man skulle sätta händerna så här och fick lite smäll. Men jag var ju ganska 

stark ändå. Jag drog bort händerna. Men i skamvrån fick man ju sitta.” Hon minns att hon blev 

bestraffad för att hon svor snarare än för att hon pratade finska. Hon reagerade på att den 

manlige läraren var orättvis. ”Det är klart, jag kom väl i tonåren och kanske vart lite….började 

visa att man inte ska behandlas hursomhelst. Jo, jag kände så, att det inte var rätt…det måste ha 

varit att han var lite orättvis… kanske mot en del som var lite bråkiga, som jag kanske var.” 

Fick slag på fingrarna för svårigheten att lära sig svenska 

Om man inte klarade av olika ämnen i skolan blev man bestraffad. Det drabbade sådana som 

hade svårt att hänga med på grund av språksvårigheterna. En kvinna från Inlandsskolan, född 

1946, minns den manlige läraren som var hårdför och bestraffade eleverna fysiskt om de inte 

klarade olika ämnen. ”Han var så hård. Han gick ju med den här pekpinnen och slog i 

bänkarna.” Hon minns en pojke som ofta blev bestraffad med slag av pekpinnen över fingrarna. 

Han hade svårt att lära sig svenska vilket bidrog till att han hade svårt med alla ämnen i skolan. 

”Jag vet inte om han läste något eller om han inte gjorde. För vi andra läste ju i skolan läxan 

som man ska göra. Han fick gå kvar. Jag träffade han i sommar också…han brukar visa, ser du 

fingrarna. Jag vet inte hur mycket slag han fick, men han fick slag. För han kom ihåg, han sa: 

’Kommer du ihåg hur hård skola vi hade’.”   

Fysiskt bestraffad många gånger 

En man från Inlandsskolan, född 1939. blev fysiskt bestraffad många gånger. Han minns särskilt 

en smäll han fick på vänstra örat av en manlig lärare som var känd som hårdför. Den har han 

känt av senare i livet. Så berättar han om den kvinnliga läraren som också använde fysiska 

bestraffningar. Den intervjuade hade gjort någonting som han inte fick göra, men kommer inte 

ihåg vad. ”Hon hade en pekpinne. Så kommer hon fram till mig och säger att sätt fingrarna dit. 

Ett barn lyder vad man säger, så jag satte fingrarna på bänken. Hon tar pekpinnen och smällde 

till, men jag drog bort fingrarna, vet du, innan. Pekpinnen gick i tre bitar (skratt). Hon blev bara 

desto argare. Hon var enormt sträng.” En annan gång hade de en slöjdvikarie. När vikarien 

lämnade slöjdsalen för att vara ihop med de kvinnliga lärarna ett tag följde några av 

skolpojkarna efter och spionerade. ”Och han råkar se mig först…nå, han var ju borta en period. 

Sen när han kom tillbaka jag sa att, kolla jag har gjort färdigt brädan. Då tar han den här brädan 

och smäller i skallen på mig. Jag stöper på golvet. Då det är klart, jag svimmade ju.” 
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Bestraffad för matvägran 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1938, minns att man kunde bli bestraffad om man inte åt 

upp maten. Hon berättar om en pojke som tyckte att fläsk var äckligt. Därför ville han inte äta 

när de hade fläsksås till en maträtt. Då kom rektorn dit och tvångsmatade honom. ”Alltså i 

dagens samhälle hade han blivit straffad för det här. Han tog och sa att du äter. Och pojken kom 

hem och hade gaffelmärken här. Han tvingade i honom och han spydde ut men han bara 

tvingade i honom.”  

Han var som en bödel 

Två av de intervjuade från Inlandsskolan berättar om fall av grov misshandel som de upplevt 

genom ett syskon och genom en bekant som bodde på arbetsstugan. Det var särskilt en av de 

manliga lärarna som var fruktad för att han var så rå. Den intervjuade mannen, född 1935, 

berättar: ”Om någon hade (gjort någonting) och skulle bli straffad, då ringde de honom att han 

kom dit och spöa. Han var som bödel.” Den intervjuades bror blev svårt misshandlad av läraren. 

En lastbilschaufför hade ringt till skolan och sagt att någon lagt krossat glas på vägen. Då 

skvallrade en elev om att det var den intervjuades bror som var den skyldige. ”Då fick han 

världens stryk, han hoppade ut leden här någonstans. Sedan kom en person från byn hem och 

frågade mamman efter pojken. Ja, nå han ligger, han är sjuk han ligger där. Inte visste morsan 

något, pojken berättade ingenting, men när hon gick och lyfte täcket…blåslagen hela kroppen. 

De skickade honom till en moster i centralorten som skulle ta honom till läkare och få ett intyg 

för att kunna anmäla händelsen. ”Men vet du…på den tiden…då ringde lärarna till läkaren…att 

de ska inte ge något intyg…sådant var det, sådant var det. Och brorsan haltade till dödens dagar. 

Han fick men för livet.” 

Den intervjuade mannen tar ett annat exempel. I vuxen ålder hade de besök av en man från en 

angränsande by, som sov över en natt. Han bodde som barn på arbetsstugan. Där hade han gjort 

någon förseelse och mindes ännu trädet där han hämtade en kvist som han skulle bli piskad 

med. Den intervjuade mannen återger vad besökaren från grannbyn berättade: ”Och så kom han 

in med det där och läraren skulle spöa han, men det var för liten kvist och då blev det ännu mer 

stryk. Han kom till skolan, han var blåslagen i ansiktet och så titta man. Ja, kan du förstå att det 

har hänt sådant där. Han var i arbetsstugan. Och vi gick ned dit. Jo, det där träet är kvar ännu, 

sa han. Han var en grym jävel den där (läraren). Det kan man aldrig glömma.” Den intervjuade 

mannens hustru bekräftar de två fallen av misshandel som ägt rum. 

Ingen idé att klaga hos föräldrarna 

På Inlandsskolan fanns två manliga lärare, båda söderifrån, med enbart svenska 

språkkunskaper. De var kända för att vara särskilt hårda i språkfrågan men också på andra sätt. 

En kvinna, född 1948, berättar om en av dem att han var bra på att lära ut men att han inte var 

snäll. ”Han slog ju barnen inför oss, valde ut någon unge och gav stryk framtill. Och skrattade 

som bara den åt någon, till exempel mig. Jag var ju inte så fin på foto…gapskrattade åt den 
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bilden när de hade klassfoto. Det var den tidens syn…så att jag tror alla barn…ja, de 

accepterade…för fick man stryk i skolan och gick hem och klagade fick man ännu mer stryk, 

sa dom ju. Så ungarna sa ingenting till slut någonstans. Det var ingen idé.” 

Kommentaren om föräldrarna pekar på ett förhållande som är viktigt i sammanhanget. Synen 

på barnuppfostran var likartad i hemmet och i skolan. Barnen skulle lyda de vuxna. Om de fått 

stryk i skolan så ansåg många föräldrar att de antagligen förtjänat det. Barnen var utlämnade 

till de vuxnas dåtida syn på disciplinering och aga, som innefattade rätten att slå barnen om 

ansågs ha brutit mot satta regler. Till överträdelserna räknades att ha pratat modersmålet finska 

i skolan eller att på grund av språksvårigheterna, eller av andra skäl, ha svårt för sig i olika 

ämnen. 

7.3 Förbud att använda finska i klassrummet 

Till ordningsreglerna i skolan hörde att man inte fick prata finska. Även om det inte var vanligt 

med fysiskt våld så var det vanligt med tillsägelser från lärarna om att de inte skulle prata finska. 

Vissa lärare var mycket nitiska med att kontrollera språkanvändningen, andra var mer avspända. 

Det fanns också de som blev agade för att ha pratat finska. 

Agad för att de pratade finska 

En man från Inlandsskolan, född 1935: ”Jag kommer ihåg en gång då jag var i andra klassen. 

Alla elever kunde finska på den tiden, men vi fick inte prata finska sinsemellan. Det var i skolan, 

och det var hela klassen som såg det där. Och då var det den där rasten. Jag kommer ihåg att 

jag pratade finska med en kille. Det var inte många ord, men jag tror att den där lärarinnan 

tjuvlyssnade på det där. När vi kom in från rasten så sa hon åt mig att jag ska gå och hämta ett 

björkris. Och inte visste jag att det var åt mig själv (skratt)…jag hämtade det där. Och sen när 

jag kom med den där, då sa hon att jag, framför klassen, skulle jag dra ned byxorna, och jag 

fick ris. Bara för att jag sa några ord finska. Men när man kom ifrån det där så fortsatte man 

och prata finska grabbarna emellan. På den tiden var det ju lovligt att slå barn alltså, men numera 

får man inte det.”  

En man från Gränsälvsskolan, född 1946, berättar också hur han blev bestraffad ibland för att 

han pratat finska. ”Han som var manlig lärare från trean, han var ju en sådan där riktig sträng. 

Han tog tag i örat, den där, och så rätt upp. Ja, en sådan där gammeldags lärare. Han hade väl 

varit yrkesofficer innan han började som lärare och då var han lite underlig.” 

Fick sitta kvar för några ord på finska 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1942, berättar att en vanlig bestraffning när man talat finska 

var att man fick sitta kvar efter skolan. ”Nog var det ibland, att om ni pratar finska så då får ni 

sitta över en halvtimme och en timme efter skolan. Ja, nog var det pojkarna som fick göra det 

många gånger. Vi försökte… men hon kanske inte brydde sig så mycket (skratt).” Den 
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intervjuade kvinnan fick aldrig kvarsittning men då var lärarinnan i första klass också hennes 

moster.  

En kvinna från Inlandsskolan, född 1946, hade en manlig lärare som hon beskriver som ”en 

hårding”. Han var från kusten och pratade bara svenska. Hon fick sitta kvar för att hon sagt 

någonting på finska till en klasskompis. ”Vi var två som blev kvar i skolan. Ena stod i skamvrån 

men jag tror att jag satt i bänken, men en fick för hon hade varit mer busigare. Men det var inte 

lång tid vi satt, men vi satt en stund där. Och jag for ju hem och grinade och var så arg att jag 

hade fått stå för ett så löjligt ord, jag vet inte vad jag hade sagt. Men mamma brydde sig inte 

om. Det var som att, hon vågade inte säga någonting. Utan vi gick nästa dag till skolan och så 

var det bortglömt det där.” 

Lärarna vaktade så de pratade svenska 

En man från Gränsälvsskolan, född 1924, berättar att lärarna hade till uppgift att kontrollera om 

barnen pratade svenska eller finska. ”De liksom höll på med det där att man skulle, medan man 

var i skolan, man ska (prata svenska) och likadant på rasterna, men då blev det nog mycket 

finska (skratt). Ja, för det var ju enklare för det var ju det som var, huvudspråket.” Några 

bestraffningar kommer han inte ihåg, mer att det var en vedertagen norm att svenska skulle talas 

i skolan. ”Men det är klart att hörde de så sa de till naturligtvis. Vi ska prata svenska.”   

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, menar att det var skillnad på hur olika lärare 

bevakade språkanvändningen. Hon hade en kvinnlig lärarinna som var tvåspråkig som inte 

bestraffade någon om de talade finska, men för den manlige läraren som bara talade svenska 

hade de respekt. ”Jo, sen när vi kom upp i femman och sexan då hade vi en svensktalande lärare. 

Han var från Mellansverige… och så fort han var inom hörhåll då vart vi tysta som muren. Men 

var han inte inom hörhåll då snackades det finska för fullt. Han hade kanske den där respekten 

med sig antagligen. Inte upplevde jag honom som så hård.” 

En man från Inlandsskolan, född 1939, minns att det var strängt förbjudet att prata finska, men 

det gjorde de så fort de fick tillfälle. De var särskilt rädda för en lärare som var hård av sig med 

bestraffningar. ”Man var ju rädd för den där björnen…det fanns ju inget armod där.” 

En man från Inlandsskolan, född 1946, berättar att han kunde några enstaka svenska ord innan 

skolan men fick träna på uttalet. Det var förbud mot att tala finska. ”Ja det var mycket det där, 

om det var någon lärare som hörde men annars om man var lite vid sidan om kunde man…nej, 

vi var, det var ju ingen som jaga oss ute på rasten.” De två första lärarna kunde finska, men den 

tredje kunde bara svenska. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, minns att det var förbjudet att prata finska, men själv 

blev han aldrig bestraffad för det. ”Jo, en del var riktigt, en del lärare blev riktigt arga när dom 
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(skolbarnen) pratade finska. Och straff fanns också. Dom lämna kvar, att dom skulle sitta kvar 

en extra timme. Nog var det ett straff i skolan när man var dum.” 

En man från Inlandsskolan, född 1947, upplevde det som att lärarna vaktade dem så att de inte 

skulle prata finska. Då kunde man få en örfil, men han var själv snäll. ”Nej inte vet jag om jag 

fick så ofta örfilar. Det var väl tillsägelser om man pratade mycket finska.” 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1932, kommer ihåg att lärarna var mycket noga med att 

de skulle lära sig att prata svenska. Minnet av bestraffningar är vagare. ”Ja, man kanske fick en 

klapp.” Hon själv fick aldrig någon sådan klapp. ”Nej, jag har aldrig fått stryk i skolan.” 

Vissa lärare var mer förstående till att barnen pratade meänkieli 

En del av de intervjuade har inget minne av att de blev bestraffade för att ha pratat finska. En 

kvinna från Inlandsskolan, född 1942, berättar om förhållningssättet till finska hos en av sina 

lärare. Han var enbart svenskspråkig. ”Han var lite annorlunda… när vi hade gymnastik, med 

han… då vi pratade, ju, mycket meänkieli och han sa aldrig någonting. Han var inte sån.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, berättar att den första lärarinna han hade kunde 

finska. Hon använde finska i undervisningen med de som inte alls kunde svenska vid 

skolstarten. ”Hon kunde ju prata med dem finska och översätta till svenska, så det tog inte så 

jädrans länge innan dem kunde den där svenskan. Förklara på finska.” Han har inget minne av 

bestraffningar om man pratade finska, inte heller att lärarna sa till att man skulle prata svenska. 

”Nej det var inte, så var det inte…vissa skolor hade kanske att man inte fick prata på rasterna 

heller, men vi hade inget sådant i vår by.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1930: ”Man var tvungen att prata svenska på rasterna men 

nog pratade vi finska”. Något straff kommer han inte ihåg. Läraren var snäll och brydde sig inte 

om de pratade finska. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, har mycket goda erfarenheter av sina lärare. ”Jag har 

hört att det har funnits skolor där dem inte fick använda finska överhuvudtaget, men det kan jag 

inte förstå hur de då kunde lära sig. Man kommer inte ihåg allt i detalj, men jag tror att vi hade 

bra pedagoger och att de var födda och uppväxta i den där miljön och förstod själva hur de 

kanske hade haft det. Jag har bara goda saker om vår skola, och om det här med språket, ja 

verkligen. Och därför blir jag lite förvånad när jag har hört så mycket om bestraffningar och 

hur att det var så förbjudet och. Jag känner inte igen det.” Däremot minns han att de skulle prata 

svenska på lektionerna. ”Man blev tillsagd att nu pratar vi svenska, alltså på ett hyggligt sätt. 

Vi skulle ju prata svenska sinsemellan under lektionerna men jag kommer inte ihåg att det var 

något förbud på rasterna, jag tror inte det. Vi använde nog vår finska på rasterna, det var enklast 

så. Ja, det skulle väl kännas lite tillgjort att prata svenska på rasten.” 
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I både Inlandsskolan och Gränsälvsskolan fanns helt klart en informell regel att svenska skulle 

talas i klassrummet, men de intervjuade i de två skolorna har olika upplevelser av hur noga 

regeln följdes av eleverna och hur nitiska lärarna var i sin bevakning. Flera av de intervjuade i 

Inlandsskolan ger exempel på hur de blev bestraffade för att ha talat finska, men bara en av de 

intervjuade i Gränsälvsskolan. Det är enbart i Gränsälvsskolan som intervjuade säger att de 

aldrig blivit bestraffade för att ha pratat finska, medan de intervjuade i båda skolorna vittnar om 

att de var övervakade av lärarna så att de inte skulle prata finska. Många beskriver det som att 

de pratade finska i smyg när de trodde sig vara utan lärare på skolgården. Det fanns fler hårdföra 

lärare i Inlandsskolan, som påverkade stämningen i skolan, men det finns även exempel från 

Gränsälvsskolan på bestraffande lärare.  

Det informella förbudet mot att prata finska i skolan upphörde inte förrän efter 1957 då den 

tornedalske riksdagsmannen Ragnar Lassinantti ställde en interpellation i riksdagen om att det 

skulle upphöra. Beslutet berörde bara ett fåtal av de intervjuade eftersom de gick i skola före 

1957. 

7.4 Övervakningen på rasterna 

I skolan handlade det inte bara om vilket eller vilka språk barnen skulle tillåtas att tala i 

klassrummet. Direktmetoden utvidgades också till att gälla barnens samtalsspråk under 

rasterna. Det innebar att barnen förväntades leka på ett språk som de till en början inte kunde 

och även senare hade svårt att uttrycka sig på. Som framgått av Tabell 3 trotsade barnen 

konsekvent förbudet att tala finska på rasterna så fort läraren inte var i närheten.  

Förbjudet att prata finska på rasterna 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1929, berättar att de bara fick tala svenska i skolan och 

det fanns ett informellt förbud att prata finska på rasten. ”Det blev förbjudet…men vi gjorde 

det, vi pratade ju finska på rasterna sinsemellan. Jo, lärarna kunde komma och hörde att någon 

prata finska, då gick de fram och sa stopp. Du ska prata på svenska. Vi skulle ju lära svenska 

(skratt).” 

En man från Inlandsskolan, född 1938: ”Man blev ju som tvingad att lära sig svenskan och sen 

var det förbjudet att prata svenska på rasterna i skolan, det kunde man få sitta kvar.” Själv har 

han inget minne av att han fick sitta kvar men hotet låg över dem. Det hände att de pratade 

finska på rasten, men mest svenska. ”Man pratade ju, var ju tvungen att göra det, för att slippa 

eländet. Men jag måste säga att när jag slutade skolan så var jag väldigt svag i svenska.” 

En man från Inlandsskolan, född 1950, minns att de inte fick prata finska i klassrummet och att 

de skulle prata svenska också på rasterna. ”Egentligen så…säkert pratade vi pojkar emellan 

finska, men det var många gånger från lärarrummet någon skrek…hålla sig till svenska…när 

en lärare kom då sa de nu återgår ni, ja till svenska.” En del av lärarna var mer nitiska med att 

hålla efter språket. 
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En man från Inlandsskolan, född 1935, kommer ihåg att de inte fick prata finska i klassrummet. 

”Ja och inte ute heller. Nej inte fan, det var förbjudet. Ja, man fick väl lite repressalier, jag vet 

inte vad det var för något…nej man brydde sig inte så mycket om det. När man kom hem så 

fick man prata vanlig finska.” 

När ingen vaktade använde de finska 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1942, minns att de inte heller på rasterna fick prata finska. 

”Nej, det var också förbjudet, men vem var det som lyssnade när ingen var där. Så nog pratade 

vi finska.” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1948, minns att finska kunde användas även på rasterna 

ibland, men det berodde på att lärarna var på långt avstånd från barnen. ”Nej, jag tror att det var 

ganska fritt på rasterna, för lärarna höll ju till i sitt lärarrum högt upp (skratt) de hörde ju 

ingenting. Det var ju andra våningen där borta.” 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1932, berättar att hennes första lärarinna var tvåspråkig, 

men de fick inte använda finska utan enbart svenska. ”Vi var ju tvungna, fick inte prata någon 

finska fast vi inte kunde något annat…inte ens ute på rasten fick man prata finska.” Det var 

svårt att umgås på ett helt främmande språk, men hon minns att de lärde sig fort. ”Nå det kändes 

inte alls roligt, utan det var ju finska som var lätt att...det man var född med.” Hon berättar att 

de därför använde finska ibland. ”I smyg gjorde man ju det så man kunde förstå (skratt) 

varandra.”   

Läraren pratade finska vid besök hemma men svenska i skolan 

En man från Gränsälvsskolan, född 1935, berättar att föräldrarna kände läraren, som kom på 

besök i hemmet ibland. I skolan pratade hon bara svenska med skolbarnen men under besöken 

i hemmet pratade hon meänkieli. 

Ingen jagade oss på rasterna 

En man från Gränsälvsskolan, född 1924, berättar att det var meningen att de skulle prata 

svenska på rasterna, men som han minns det blev det finska för det mesta. 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1937, säger om förbudet att prata finska utanför skolan: 

”När jag gick i skolan så var det absolut ingen som jagade oss på rasterna. Vi pratade finska 

(skratt). Så fort vi klev ur salen så var det finska.”  

En man från Gränsälvsskolan, född 1938: ”Det var först i skolan man har börjat och prata mer 

svenska. Under lektionstimmarna fick man sinsemellan inte prata finska. Det var då i smyg. Jo, 

det var ju så i vissa klasser…var de stränga uti det där, vet du. Rasterna då lekte du, men…dom 

kom inte ut…man fick prata i alla fall.” 
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En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1934, minns att på rasterna och efter skolan pratade de 

finska. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1933, är lite frågande till uppgifter han hört att det var 

förbjudet att prata finska på rasterna. ”Det där med att de har pratat ibland om, att det var förbud 

att prata svenska och så där på raster. Det har jag liksom inget minne av alls.” Däremot minns 

han att lärarna ville att de skulle prata svenska också på rasterna. ”Ja, det ville de men det var 

aldrig så att det var något…många jag har hört prata som att det var förbud att prata finska. Men 

sen är det, då när vi växte upp och gick upp i högre klasser, då var det mycket svenska på 

rasterna.”  

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, tror att de på rasterna pratade både finska och 

svenska. ”Om jag säger (något) så ljuger jag, för jag kommer inte ihåg, men det kanske var 

båda.” Hon har ingen upplevelse av att de inte fick prata finska på rasterna. 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1931, säger om språket på rasterna: ”Finska förstås.” 

Men det var meningen att de skulle prata svenska. Hon minns att den tvåspråkiga 

skolinspektören Willam Snell var ute och pratade med dem på rasten, men minns inte om han 

använde finska eller svenska.  

En man från Gränsälvsskolan, född 1935, minns att de skulle tala svenska men inte att man blev 

bestraffad om man pratade finska. ”Naturligtvis var det väl svenska men vi pratade ju finska, 

meänkieli, helt naturligt. Inte var det någon som åkte på stryk för det inte.”   

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, säger att det var förbjudet att tala finska inne i skolan, 

men inte på rasterna. ”På rasterna fick vi prata finska om vi ville. Där var det inte stopp.” 

En man från Inlandsskolan, född 1931, kommer ihåg att de pratade finska på rasterna. ”Men 

nej, jag vet inte om det var någon som sa till att vi inte fick prata finska…men det var, jag 

kommer ihåg en… han gick inte i samma klass och första dagarna, han tog inte av sig mössan. 

Och då sa läraren till att man skulle ta av mössan, nej, då sa han att jag har hört att de har sagt 

att huvudet är mössans spik (skratt) men han var tvungen att ta av sig den.” De var tillsagda att 

använda svenska i klassrummet. ”Och det var ju på sätt och vis…det var ju roligt att prata 

svenska.”   

Solidaritet: den svenskspråkiga sade att hon pratat finska 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1948, beskriver hur hennes svensktalande kompis tog 

ställning för de finsktalande barnen fastän hon inte kunde prata finska. ”Hon sa att hon förstod 

en del, men inte så mycket i och med att hennes föräldrar var svenskar. De pratade bara svenska 

med barnen. Så sa hon att det hade hänt något i skolan… det var någon lärarinna eller lärare 

som läxade upp några flickor för att dem hade pratat finska. Och då hon kommit och sagt ’jag 

med’, för läraren hade frågat vilka är det som har pratat finska. Och så sa hon ’och jag med’ för 
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hon ville också vara med. Hon ville inte känna sig utanför gruppen.” I det här fallet var den en 

svenskspråkig flicka som utgav sig för att ha pratat finska fastän hon inte kunde språket. Det 

var ett uttryck för solidaritet med de meänkielitalande klasskompisarna. 

8. Förhållningssätt till assimileringspolitiken i skolan 

Det finns ett tydligt genusmönster i flickors och pojkars förhållande till försvenskningen i 

skolan. Det gäller exempelvis hur man förhöll sig till att tala svenska eller meänkieli i skolan 

och i samhället. Pojkar och flickor hade också olika attityd till lärarna som auktoriteter och den 

språkpolitik de förde i skolan. Hos pojkarna formades en protestkultur medan flickorna i högre 

grad hade en lydnadskultur. 

8.1 Flickorna lärde sig snabbare svenska 

Fasthållandet vid modersmålet för pojkar i Tornedalen är ett mönster som kan följas från de 

som gick i skola i slutet av 1960-talet. Många pojkar kände en social skam om de talade svenska, 

men de upplevde också finskan som mer maskulin och kopplad till de vuxna männens 

traditionella fysiska arbete.93 Bondgårdarna gick i arv till männen. De var kopplade till åkrarna, 

skogen, jakten och historien. Det fanns ett incitament för pojkarna att hålla fast vid 

modersmålet. Möjligheterna till arbete på hemorten var större för männen.  

Från tiden kring första världskriget finns en rapport från en ledare för de bygdekurser som då 

hölls i byarna i Tornedalen i försvenskningssyfte. Han beskriver att det då fanns en åsikt bland 

tornedalingar att det var högfärdigt att använda svenska om man var meänkielitalande.94 Samma 

åsikt framförs av en av de intervjuade männen nedan. 

Kvinnorna har historiskt alltid varit mer benägna till förändring vad gäller språk och identitet. 

När de gifte sig bytte de bort sitt flicknamn mot mannens efternamn. De visste att de i högre 

grad än männen skulle vara tvungna att flytta från hemorten. Därför var det viktigt för dem att 

lära sig svenska. De hade en annan motivation än pojkarna till språklig förändring. 

Pojkar och flickor levde i olika världar 

En man från Gränsälvsskolan, född 1935: ”Flickorna var nog mer för att prata svenska. Jag 

upplevde det så, men då var ju inte kontakten mellan pojkar och flickor så mycket som det är 

nu inte.” Han beskriver det som att de levde lite i olika världar på den tiden jämfört med i dag. 

Det nedsättande finska begreppet ”knapsu” för feminina pojkar fanns redan på den tiden.  

En man från Inlandsskolan, född 1938, menar att flickorna hade ett annat sätt att tänka än 

pojkarna och var oftast duktiga. ”Det fanns ju duktiga killar också, och det var ju just från de 

 
93 Elenius & Ekenberg 2002, 76‒78. 
94 Elenius 2001, 229. 
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här välbärgade familjerna som hade, ja, skogsfastigheter och de fick ju bra betyg. Många av 

dem är ju högt studerande.”  

Pojkarna pratade finska och var tuffare 

En av männen från Inlandsskolan, född 1946, bodde lite utanför själva kyrkbyn. Han berättar 

att de pratade meänkieli hemma men också när de åkte till kyrkbyn. Det fanns en skillnad mellan 

flickor och pojkar i kyrkbyn. Där fanns en flicka som bara kunde svenska. Därför pratade 

flickorna svenska med henne och med varandra. Så var det inte för pojkarna. ”Började man 

prata svenska i byn då tyckte de att det var… det var något fel på en. Nu har det spårat ur!” En 

annan man från Inlandsskolan bekräftar att flickorna tyckte bättre om när de lärt sig svenska 

och då ville de också prata svenska.  

En man från Inlandsskolan, född 1931: ”Pojkarna pratar nog mer finska.” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1938: ”Jag tror vi flickor pratade mer svenska. Pojkarna 

skulle ju vara tuffa…så fick man ju svära också fast man inte fick svära så föräldrarna 

hörde…när de skulle vara riktigt tuffa så svor de på finska.” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1941, tror inte att det alltid var en protest att pojkarna 

pratade finska. ”De var inte vana och pojkar är inte så läraktiga som flickor (skratt).” En del 

hade problem med att lära sig svenska i skolan. ”Det tror jag att det var när man pratade finska 

enbart hemma.” 

De använde finska och svenska lika mycket 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, menar att flickor och pojkar använde finska och 

svenska ungefär lika mycket. 

En man från Inlandsskolan, född 1947, tror inte att det var någon generell skillnad mellan pojkar 

och flickor i inlärningen av svenska. ”Jag tror att det var likadant, en del lärde väl snabbare och 

en del tog det längre tid.” Det var individuellt bestämt. 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1952, tycker att pojkar och flickor pratade ungefär lika 

mycket finska och svenska. ”Pojkarna kanske, ja, de var väl…svor kanske mycket och använde 

fula ord på finska…eller de vart som hårda.”  

Flickorna pratade oftare svenska och lärde sig snabbare 

En man från Inlandsskolan, född 1935, upplevde att flickorna pratade mer svenska än pojkarna. 

”När man till exempel var i arbetsstugan och var ute och höll på med någonting, då var det 

finska grabbarna emellan, men flickorna ville prata svenska.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938: ”Flickorna använde ju svenska språket mer än 

pojkarna. Vi pratade finska sinsemellan, pojkarna, när vi spelade fotboll och höll på att springa 



80 

 

och jaga och greja. Men flickorna pratade oftast svenska sinsemellan. Och med dockorna 

pratade de svenska.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1937: ”Jag tror att flickorna var lite mer ambitiösa. Och jag 

måste erkänna att vad gäller ambitionen så var jag som flickorna, tror jag. Det var nog fler 

pojkar än jag också som var påfallande mer intresserad av det där.”  Han menar att flickorna 

byggde upp en tidig tvåspråkighet. ”När det var raster så var det ganska jämställt med språket. 

Det var bara det att de var lite ambitiösare under timmarna, och det var väl jag också, under 

språkbyggnadsövningarna som läraren hade med oss. Men flickorna var lika finsktalande på 

rasterna som vi pojkar.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1930, tycker att flickorna alltid var lite före med att lära sig 

svenska. Ändå pratade de inte svenska i hemmet utan finska. Han jämför med sina egna barn. 

”Äldsta grabben och flickan pratar svenska sinsemellan, men yngsta grabben aldrig. Han pratar 

bara finska.” Han tror att flickornas snabbare inlärning av svenska kanske berodde på att de 

sinsemellan pratade mer svenska än vad pojkarna gjorde. ”Det var väl också att de läste kanske 

de här veckotidningarna och sådant där.” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1935: ”Ja jag tror att flickorna hade lättare…jag tänker på 

mina bröder. Böcker var viktigt, att man läste.”  

8.2 Pojkarnas protestkultur och flickornas lydnadskultur 

Hos pojkarna fanns en tydlig protestkultur som var kopplad till språket och den tornedalsfinska 

identiteten. Det gäller tydligare för Inlandsskolan där de sociala skillnaderna framstår som 

tydligare än i Gränsälvsskolan. Eleverna som gick i Inlandsskolan vittnar om att de flesta pojkar 

trotsade förbudet att enbart tala svenska även på rasterna, men att de också blev slagna av vissa 

lärare om de blev ertappade. Men det fanns även flickor som protesterade mot en del lärares 

auktoritära stil. 

Flickorna hade en högre grad av lydnadskultur i skolan, men både flickor och pojkar verkar 

konsekvent ha överträtt förbudet att tala finska på rasten så fort läraren var utom hörhåll. 

Förbudet mot att prata finska i klassrummet och på rasterna ledde till en övervakning så att 

regeln efterlevdes. Övervakningen gjordes ibland av lärarna men många gånger av skolbarnen 

själva. Barnen kunde skvallra på någon som pratat finska så den personen blev bestraffad. På 

så vis internaliserades övervakningen. Barnen vaktade på sig själva och övervakade andra så 

att ingen skulle prata finska.  

Flickorna gjorde som fröken sade 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1932, berättar att pojkarna var busigare och gjorde mer 

rackartyg. Flickorna var lydigare. ”Flickorna…vi tordes ju inte heller göra. Jodå visst, det har 
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alltid varit så (skratt). Det är pojkarna som var modigare. Vi gjorde precis som fröken sa. 

Utanför skolan var det ingen skillnad utan vi pratade både flickor och pojkar finska.” 

Pojkarna bröt mot reglerna oftare 

En man från Inlandsskolan, född 1950, minns att pojkarna blev bestraffade mycket oftare än 

flickorna för att de utmanade läraren genom att bryta mot reglerna. ”Det var inte för att vi 

snackade finska…det var ju oftast sådana här pojkstreck som man gjorde. På engelska vart jag 

mycket ofta utkörd och då var man livrädd i korridoren att rektorn skulle komma. För då var 

det inte roligt.” 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1932, minns att det oftast var pojkarna som blev 

bestraffade för att de varit olydiga. ”Pojkarna som gjorde rackartyg, nog fick de stryk. Och man 

fick inte svära.” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1946, menar att det var pojkarna som blev bestraffade i 

skolan, aldrig flickorna. ”De satt ofta med mössorna på och skulle vara roliga och härma läraren 

och (skratt)… det var två-tre som härmade och gick efter och visade hur han gick 

och…flickorna pratade också mer svenska.”  

Provokationer på finska mot läraren 

En man från Inlandsskolan, född 1950, beskriver hur pojkarna provocerade den svenskspråkiga 

läraren efter skolans slut. De sa till varandra när läraren kom, att nu snackar vi finska. ”Det var 

sådana där pojkstreck…läraren hade händerna i byxfickorna… det var på fritiden…i skolan fick 

man ju aldrig… vi var ju klass fem, han hade oss väl i fyran och femman och sexan, det blev 

på kvällarna så att när han kom så då drog vi finska riktigt där då. Det var ju på fritiden. Jag 

tror att det var det att vi inte ville…för på språket…det var nog sådana där pojkstreck, att man 

skulle tuffa till sig. Nu pratar vi, nu kommer den där läraren och, jävlar, nu snackar vi bara 

finska!” Med en del av pojkarna pratade han svenska, men oftast meänkieli. Han minns att 

flickorna började prata mer svenska i sexan eller sjuan. ”Jag tror de skämdes med finskan, alltså 

de började snacka mer svenska. ”Men att de (skolan) förbjöd finskan helt, det var ju helt 

sjukt…” 

Rädsla för att någon skulle tjalla 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1938: ”Man fick ju inte prata finska i skolan. Fruktansvärt!  

Ja, alltså och sen andra elever som skvallrade, han har pratat finska, hon har pratat finska…gick 

till läraren. Det kanske slank ut finska också (på rasten) (skratt), men man vågade inte för andra 

kompisar om det var någon som kanske gick och tjallade. Men det räknades aldrig som 

mobbning eller…man var liksom inte arg på den där att han har gått och sagt, nej.” Det var 

mera som ett regelsystem som skulle följas. 
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Flickorna skvallrade mer än pojkarna 

En man från Inlandsskolan, född 1938, minns att flickorna pratade mer svenska och lärde sig 

mer. ”Och sen kunde de skvallra på oss att vi hade pratat finska. Jo, det fanns ju riktiga 

skvallermajor.” Han tycke inte att så många pojkar skvallrade, men att det kunde finnas några 

som gjorde det. ”Det var väl för att tjäna poäng hos lärarna.”  

En kvinna från Inlandsskolan, född 1941: ”Det var ju annars förbjudet att tala finska sades det 

i skolan, så vi skvallrade ju på varandra alltså om de pratade finska, men inte tog hon det något 

hårt. Alla pojkarna pratade finska på rasterna som kunde, ja vi hade bara någon (skratt) säkert 

lärarungar, också, som inte kunde. Vi flickor pratade alltid svenska med varandra.” 

Fick sitta kvar när någon skvallrat 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1946, blev bestraffad för att hon sagt någonting på finska 

till en klasskompis på rasten. Det var en annan elev som skvallrade om att hon hade pratat finska 

på rasten. Som straff fick hon sitta kvar efter skolan. 

Skammen att bli ertappad med att prata finska var stor 

Det var inte alltid som överträdelsen av språkförbudet resulterade i ett direkt straff, men det 

tänkbara straffet låg där och tyngde barnen. Rädslan och skammen för att ha blivit ertappad 

med att prata finska var mycket stor hos en del. En kvinna från Inlandsskolan, född 1935, 

beskriver sin ångest när hon pratat finska. ”Jag råkade prata och då var det en som skulle 

skvallra. Ja, det här var på rasten och jag vågar inte gå in, så när alla hade gått in så sprang jag 

hem. Mamma undrade varför jag kom hem. Jag sa jag har så ont i huvudet. Mamma blev orolig. 

Jag låg hela dagen, jag vågade inte gå ut för jag tänkte (skratt) om de skvallrar de som ser. Och 

jag tänkte hur ska jag våga gå till skolan nästa dag. Men läraren sa bara, att om ni säger några 

ord så gör det ingenting, att nej. Men det var en skräck det där.” Hon blev aldrig bestraffad men 

rädslan för bestraffningen fanns där hela tiden i skolan. 

8.3 Föräldrarnas inställning till assimileringspolitiken 

I slutet av 1960-talet fanns ett relativt starkt stöd från föräldrarna för att meänkieli skulle 

respekteras som modersmål i skolan, men samtidigt ett nästan enhälligt stöd för att prioritera 

att eleverna lär sig svenska så bra som möjligt. Som Kenttä och Wienz´s utredning från 1968 

visat så ansåg 94 procent av föräldrarna och lika hög andel av lärarna vid den tiden att det var 

”bra” eller ”ganska bra” att barnen först och främst skulle arbeta med svenska språket i skolan. 

I enkäten ansåg 64 procent av föräldrarna emellertid att skolan alltid måste ta hänsyn till barnets 

hemspråk d.v.s. till de meänkielitalande barnens modersmål. Vidare ansåg 86 procent av 

föräldrarna det som ”bra” eller ”ganska bra” att finska skulle fungera som hjälpspråk i 
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undervisningen och 54 procent att det var ”bra” eller ”ganska bra” att de elever som önskade 

skulle få undervisning i finska på alla stadier i grundskolan.95  

Ur ett underifrånperspektiv verkar tornedalingarna ha varit kluvna till språkpolitiken i skolan. 

Enkäten från 1968 visar att en kompakt majoritet av föräldrarna prioriterade inlärningen av 

svenska språket, som för dem var nyckeln till en framtida bättre levnadsstandard. 

Harmoniseringen av arbetarklassens och kapitalägarnas särintressen i ett expansivt 

industrisamhälle skapade efter andra världskriget en exceptionell ökning av levnadsstandarden 

i breda folklager.96 Man skulle kunna beskriva det som ett tyst medgivande från tornedalingarna 

till assimilering, som en eftergift för att levnadsstandarden ökade så påtagligt. Det var också ett 

bejakande av att de tillhörde den svenska nationalstaten.   

Å andra sidan finns en tydlig protest mot assimileringspolitiken formulerad i det faktum att 86 

procent av föräldrarna ville ha finska som hjälpspråk i undervisningen. De formulerade sig 

utifrån egna erfarenheter av språkpolitiken i skolan. De försvarade rätten till sin 

meänkielispråkiga kultur. Mer än hälften av föräldrarna ansåg att det var ”bra” eller ”ganska 

bra” att de elever som önskade fick undervisning i finska på alla stadier i grundskolan. 

Sociologen Tage Alalehto har gett en kompletterande religiös förklaring till att 

assimileringspolitiken fortsatte år efter år utan särskilt omfattande protester från 

tornedalingarna. Han menar att den laestadianska väckelsen med sitt budskap om underkastelse 

inför överheten hade fostrat tornedalingarna till en defaitistisk inställning. Det yttrade sig under 

1900-talet i det finska uttrycket ”ei se kannatte” (”det lönar sig inte”). Enligt Alatalo hade 

lekmannapredikanterna fostrat församlingsmedlemmarna till en utbredd social kontroll och 

självdisciplinering. Samtidigt ökade levnadsstandarden som aldrig tidigare. Han konkluderar: 

”Assimileringen har så att säga fortgått vid sidan av sysselsättningsfrågor, frågor om 

näringsbidrag, arbetsmarknadsåtgärder och statliga reformer.”97  

I det sistnämnda yttrandet kan jag hålla med Alalehto. Från centralt politiskt håll fanns 

verkligen under 1940- och 1950-talet en brist på engagemang i assimileringsfrågan. Den 

officiella politiska hållningen har jag på annat håll kallat det ”etniskt neutrala 1950-talet” vilket 

betydde att det officiellt inte ansågs finnas något språkproblem i Tornedalen. Men det är ytterst 

tveksamt om uttrycket ”ei se kannatte” kan hänföras till den laestadianska väckelsen. I den 

laestadianska moralen ingick att arbeta hårt och sköta sig. Det fanns inget underförstått budskap 

om att man skulle ge upp. En annan sak var att man predikade lydnad för överheten vilket ledde 

till en auktoritetstro. Begreppet ”ei se kannatte” kan snarare hänföras till den allmänna känslan 

i Tornedalen av hopplöshet över att jordbruket inte längre lönade sig, att arbetsmarknaden var 

 
95 Kenttä & Weinz 1968, 24 ff., 37 ff. 
96 Möller 2015, 141‒171. 
97 Alalehto 2021, 95 ff. 
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så dålig, att så många var tvungna att flytta. Som tidigare beskrivits var arbetslösheten på 1950-

talet skyhögt högre i Tornedalen än i Norrbotten och riket som helhet.  

Föräldrarna hade över lag inget emot att barnen gick i skola. De insåg att det var bra för dem 

med en viss form av utbildning i det moderna samhälle som växte fram, men de hade olika 

åsikter om betydelsen av att barnen skulle läsa vidare.  

Frågan om språket i skolan 

Bland de intervjuade framgår att föräldrarnas intresse för språkinlärningen i skolan varierade. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1930, berättade att föräldrarna inte intresserade sig för om 

barnen lärde sig svenska i skolan. ”Vi pratade aldrig hemma sådant där, så jag var aldrig… 

hemma har vi aldrig pratat politik eller sådant där. Det var mest att prata om jobb och sådant.” 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1931, växte upp i en stor syskonskara efter att mamman 

dött. Pappan hade inte tid att engagera sig i skolfrågorna. Han kunde lite svenska men hade bara 

gått fyra år i folkskola. 

En man från Inlandsskolan, född 1947, var tolv år när båda föräldrarna gick bort. Han tror inte 

att de hade tid att engagera sig skolfrågorna vad gäller finska eller svenska i skolan. 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, berättar att hon tror att föräldrarna tyckte att det 

var viktigt att de lärde sig svenska i skolan. Det var ett språk för framtiden. 

De hade inte råd 

Det var inte helt ovanligt att familjerna inte hade råd att bekosta vidare utbildning för sina barn. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1924, berättar att föräldrarna ville att de skulle försöka lära 

sig lite i skolan, men få hade råd att läsa vidare. I hans klass var det bara två som fick gå på 

gymnasiet i Haparanda.  

En kvinna från Inlandsskolan, född 1935, berättar att hennes föräldrar inte hade pengar att 

bekosta vidare utbildning för barnen. 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1934, berättar att de var många i syskonskaran och att 

mamman dog när hon ännu var ett litet barn. Pappan blev ensamstående med många barn och 

läraren kom förbi ibland och pratade om skolan. ”Hon sa att det är synd att inte jag kommer, 

jag kan börja, och pappa skulle ha gjort så, att försöka hjälpa till att jag får börja. Men han var 

också i den situationen att någon måste vara hemma och hjälpa honom.” Den intervjuade 

kvinnan gick i alla fall sina sju år i folkskolan. 

Föräldrarna uppmuntrade till utbildning 

Det fanns också familjer där en eller båda föräldrarna uppmuntrade barnen att läsa vidare. Det 

var oftast mammor som pushade sina barn. En man från Gränsälvsskolan, född 1937, berättar 

att föräldrarna var positiva till skola och utbildning. ”De förstod nog vikten av utbildning och 
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just det här med svenska…mamma var noga med att, ´lär dig svenska för ni ska börja jobba i 

Luleå´. Hon tyckte och trodde att om ni inte kan bra svenska så får ni inga bra jobb. Och det är 

inget roligt.” Hans mamma och andra mammor kom till skolavslutningarna och det kunde 

ordnas fester när mammorna var inbjudna. Hon var också med i en syförening och gick på 

bönemöten. 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1937, berättar att hennes mamma hade ambitionen att 

alla de över tio barnen skulle läsa vidare och att alla på ett eller annat sätt försökte.  

En kvinna från Inlandsskolan, född 1952, minns att föräldrarna inte hade någon uppfattning om 

hon skulle läsa vidare eller inte efter skolan. Det fick hon välja själv. Efter att tidigt ha fått barn 

vidareutbildade hon sig också senare. 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, tror att föräldrarna tyckte om skolan. ”Vi hade ju 

examen och det var kabbelekor man plockade och satte det till fröken på bänken, och man sjöng. 

Och så fick man en klänning som var som ny och fin till examensdagen, och nya gympaskor 

fick man, det var blåa och vita.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1935, berättar att det var vanligt på den tiden att man efter 

sjätte klassen sökte till realskolan. Föräldrarna försökte övertala honom att läsa vidare. ”Nästan 

att jag åkte på stryk för att jag inte fortsatte på realskolan. Men då var det trevligare att vara 

hemma och jobba efter skolan.” Han jobbade åt olika bönder och tjänade pengar. Det blev 

ingenting av med vidareutbildningen. 

8.4 Nationen och hembygden 

Det nationalistiska innehållet i undervisningen i skolan är inte särskilt tydligt i minnesbilderna 

hos de intervjuade. Mycket tydligare framstår kristendomsundervisningens betydelse i 

klassrummet och den hårda disciplinen. Den märkliga situationen uppstod att skolbarnen skulle 

lära sig om sin hembygd Tornedalen, men att den meänkielispråkiga kulturen inte ingick. Man 

kan jämföra med lappkåtorna på Skansen där samernas byggnader och kläder lyftes fram men 

inte språket.  

Det fanns en flaggstång i byn 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1935, berättar hur hon som barn kände en samhörighet med 

Sverige, inte minst för att hon fyllde år på Svenska flaggans dag. Det fanns en välbärgad familj 

i byn som hade flaggstång. ”När jag var liten så trodde jag att det var för mig de flaggade 

(skratt). Men de hissade flaggan när det var svenska flaggans dag.” Hon har för sig att de firade 

på något sätt i skolan också. 
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Skolavslutning i kyrkan 

En man från Inlandsskolan, född 1947, säger att den enda högtid han kommer ihåg från skolan 

är skolavslutning när de marscherade till kyrkan. Han minns inte något annat tillfälle när 

svenska flaggan eller någon annan svensk nationssymbol användes. 

Minns inga nationella manifestationer 

En man från Gränsälvsskolan, född 1924, säger att han som barn inte märkte någonting av 

nationalistiska motsättningar i språkfrågan mellan Sverige och Finland. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, kommer inte heller ihåg att det hemma pratades om 

några motsättningar mellan Sverige och Finland. 

Svenska flaggans dag på sjukhuset 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1932, minns att den enda gången hon kommer ihåg att 

de firade Svenska flaggans dag var när hon var sjuk och låg på lasarett i närmaste större 

centralort. Då åkte flera klasser till sjukhuset på Svenska flaggans dag och hälsade på. De stod 

utanför på gården. ”De sjöng och vi hade sådana här mindre flaggor i handen. Min klass kom 

upp och fyllde hela salen. Jag blev förstås glad.”  

Geografilektioner där Tornedalen sätts in i bilden av nationen 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, minns mycket från geografilektionerna. ”Jo, vi fick 

rita landskap och sådant där och pricka dit städer och sjöar och älvar. Mest Sverige. Tyskland 

eller så där. Skåne hade Malmö, Eslöv, Hälseborg, Ängelholmland (skratt). I Jämtland finns ju 

bara Östersund. Jodå, Tornedalen fick vi lära oss om…olika byar, älvar och lite sådant. Kiruna 

och Abisko och ja, vad heter det, Riksgränsen. Och så fick vi rita nationsflaggor.” 

Den tydliga svenska identiteten 

En man från Gränsälvsskolan, född 1937, berättar att han aldrig känt sig kluven i sin nationella 

identitet. ”Speciellt när det var frågan om idrott och i radion, skidtävlingen, oj vad vi var 

svenska! Jag tror inte att någon överhuvudtaget tänkte...det var självklart att vi var svenskar. 

Men jag har alltid värderat (den finska) kulturen.” Några nationalistiska motsättningar mellan 

svenskar och finnar kopplat till språkfrågan märkte han aldrig av. ”Det var som så självklart att 

vi hade vårt språk finska och…vi är egentligen svenskar och det är viktigt att vi lär oss den här 

svenskan, och det fick vi ju. Det var inte mer än så.” Han har heller inget minne av att eleverna 

protesterade mot att svenska användes i skolan.  

Finland och finskan hörde aldrig till hembygden i skolan 

En man från Inlandsskolan, född 1935, berättar att han inte gillar att de kallar tornedalsfinska 

för meänkieli utan att de kunde kalla språket för finska. Den tornedalsfinska kulturen 

uppmuntrades inte alls under skoltiden. Han hörde aldrig ordet kultur under skoltiden. De hade 

hembygdskunskap. ”Jo, men dit hörde inte finska (skratt). Absolut inte. Hembygden var…jag 
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tänker att det där är ju det som var bestämt… det var ju inte lärarna som bestämde sådant där 

utan det kom från skolöverstyrelsen…från Luleå och där.” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1935, berättar att den meänkielispråkiga bakgrunden hos 

barnen aldrig lyftes fram i skolan. ”Så det är därför man hör nu… det här att de ska börja med 

meänkieli. Men man har blivit som lite hatisk mot det där när inte vi fick prata finska…och det 

har blivit automatiskt att man inte pratar med sina barn heller någon gång finska. Ja, inte har 

det blivit att vi pratar finska.”  

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1932, har kontakt med hembygden genom att hon har 

sommarstuga i en närliggande by till hembyn. Hon kommer dit före midsommar och åker i 

september. I skolan förekom aldrig något om Tornedalens kulturella bakgrund eller att någon 

av lärarna läste någonting på finska. ”Nej det fick man inte, det var förbjudet (skratt). Jag förstår 

inte varför. Nuförtiden det är ju bra bara man kan fler språk.” Minnesbilden att de inte fick lära 

sig någonting om Tornedalen eller hembygden i skolan delas av flera av de intervjuade från 

Gränsälvsskolan som var födda i slutet av 1920-talet eller början av 1930-talet. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1935, berättar att när han flyttade från Tornedalen fick han 

lite perspektiv på den egna kulturen. Han gick en preparandkurs. Där skrev han om 

minnesstenen efter bondeskalden Kexi som aldrig nämndes i något sammanhang, inte i 

kommunen eller kommunbroshyrer, ingenstans. Han reagerade på okunskapen. De besökte 

minnesstenen en gång tillsammans med författaren Bengt Pohjanen. En bekant var med och han 

hade aldrig hört talas om stenen. ”Så då förstår du hur det behandlades. Då började jag tänka 

på sådana här saker.” I skolan förtegs den tornedalsfinska delen av kulturarvet men även i 

samhället som helhet. Hans mamma var mycket engagerad i Jordbrukare-Ungdomens Förbund 

och introducerade färska grönsaker som en nymodighet.  

En man från Gränsälvsskolan, född 1937, berättar att de aldrig fick någon känsla av att Finland 

varit en del av Sverige. ”Nog visste vi…kanske inte så…jag tror inte i folkskolan, ja, möjligen 

då i sexan, att man fick veta om det där när dem blev självständiga och så där. Men inte 

påfallande mycket. Vi fick lära oss mer om Skåne. Det var viktigt med alla de där små älvarna 

där nere.” I vuxen ålder har han engagerat sig i den tornedalska meänkielispråkiga 

kulturhistorien och samarbetat med media om det. Men i skolan behandlades hembygden enbart 

på svenska. De fick lära sig mycket om svensk geografi och lag och rätt, men ingenting om den 

näraliggande kulturen, exempelvis älvens betydelse och flottningen som de upplevde framför 

ögonen som barn. ”Jag har alltid varit svensk och det är inte fel i det. Men jag har en stor känsla 

för språket och nationen Finland, och har många vänner i Finland. Jag är väldigt fäst vid vår 

kultur och seder och bruk och talesätt och allt det där.” 
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Förhållningssätt till finska och meänkieli 

En man från Inlandsskolan, född 1950, är den ende av samtliga intervjuade som kommer ihåg 

att en av lärarna intresserade barnen för det finska språket. Den intervjuade gick i skola i slutet 

av 1950- och början av 1960-talet. Han hade en manlig lärare som kom från en grannby och 

som pratade meänkieli. Läraren läste för klassen ur böcker på finska. ”Jag vet att när jag slutade 

skolan då fick jag en…jag vet inte varför jag fick en finsk bok…jag kommer inte ihåg vad den 

heter…som present av honom. Jag läste nog aldrig boken för det var ju på riksfinska. Så det var 

ju långt ifrån den finska som vi pratade.” De svenskspråkiga lärarna tog aldrig upp finska 

språket på lektionerna, men kunde prata om Finlands roll i andra världskriget. Genom 

finskspråkiga skogsarbetare kom byborna i kontakt med finnar från Finland och den finska som 

de pratade.  

En kvinna från Inlandsskolan, född 1941, minns att de hade en tidskrift om hembygden som 

barnen själva producerade. Den hette Bygdespegeln och utgick från den egna tornedalska 

erfarenheten. ”Man märkte ju de som var riktiga svenskar, de hade ju en annan dialekt än vår 

(skratt). De var lite främmande (skratt).” I kyrkan kunde körerna sjunga sånger på både finska 

och svenska. 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, märkte skillnaden mellan meänkieli och finska när 

hon gick på seminariet. ”Vi fick väl läsa högt, har jag för mig. Vi hade någon lärobok och jag 

begrep inte ett dugg utav det jag läste. Det var finsk text som jag skulle läsa. Men sen tog jag 

och förberedde hemma så att jag gick igenom, och då gick det ju hur bra som helst.” Hon läste 

finska några år när hon utbildade sig. ”Jag hade ju inte gått någon realskola så jag hade ju aldrig 

läst engelska, så jag valde bort engelska och tog finska i stället. Bara för att det inte var så 

jobbigt.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1933, beskriver hur han är allmänt negativ till meänkieli 

som språk och föredrar det han kallar ”riktig finska”, men han har aldrig haft behov av att lära 

sig bättre finska.  ”Jag kommer ihåg att i Pajala där de började lära sig meänkieli 

obligatoriskt…och jag tänkte, men hur i hela kan man…men det gick inte heller. Jag har aldrig 

gillat meänkieli.” Han menar att det inte har någon betydelse att det är hans modersmål. Det är 

riksfinska han gillar. 

En man från Inlandsskolan, född 1939, har inte mycket till övers för meänkieli som han tycker 

getts en överdriven plats. Det är giftermålen över gränsen som bevarat meänkieli, menar han. 

Hembygdens organisationer 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1946, minns att när hon var barn fanns ingen 

hembygdsförening i byn utan det var kyrkliga syföreningar och liknande. De fick åka till en 

närliggande by som hade hembygdsgård. ”Vi lyssnade när de berättade, det var på finska.” 
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Efterhand har fler föreningar med kulturell inriktning startat och den finska kulturen har 

värdesatts mer, men hennes eget intresse för den finska bakgrunden har inte ökat med åren. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, berättar att under hans barndom fanns ingen 

hembygdsförening i byn eller liknande. Det kom senare och framför allt var idrottsrörelsen den 

stora föreningen som engagerade många. 

Föreningen Jordbrukare-Ungdomens Förbund engagerade de som organiserade sig på svenska 

för Tornedalens modernisering. I ledningen fanns William Snell, Edvin Mäkitalo och andra 

som också arbetade för att stärka det finska språkets ställning. Rörelsen engagerade även en del 

av de intervjuade. 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1941, minns hur föräldrarna var engagerade i 

ungdomsrörelsen Jordbrukare-Ungdomens Förbund där man också fick lära sig möteskunskap 

och spela teater. Själv var hon med i efterföljaren 4H. Hon hade ett trädgårdsland och skrev 

mycket om odlingarna eftersom hon kom på att man då hade lättare att få priser. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1924, hade syskon som var med i Jordbrukare-Ungdomens 

Förbund men var inte själv engagerad. Det är det enda han kommer ihåg som var en 

hembygdsrörelse. Den finska kulturen lyste med sin frånvaro. Ingen av lärarna berättade 

någonsin något på finska för skolbarnen. ”Det var först när vi började i första klass, vill säga, 

då var det väl lite hjälp med finska så att vi förstod vad det var frågan om (skratt).” 

Den svenska militärens närvaro synliggjorde Tornedalens kultur 

En man från Gränsälvsskolan, född 1935, minns hur de svenskspråkiga militärerna kom in i 

byns liv under andra världskriget och att de påverkade kulturen. ”Ja, lite kulturellt kanske…och 

det tror jag säkert att de vuxna då kunde dra fördelar av. Och de kunde lära sig om…de trodde 

väl tidigare allihop…jag kommer ihåg hur de brukade berätta om hur sörlänningarna hade tänkt 

att här var det bara lappar. Men många som fick sina vänner här uppe har…jag har hört att de 

har till och med brevväxlat med sådana som oss…så det kommer ju vykort och lite grejor 

efteråt. De fick se att det är i Sverige…att det också är ett land.”  

De läste om Sverige men aldrig om Tornedalen 

En man från Inlandsskolan, född 1947, minns inte att de i skolan någon gång pratade om den 

meänkielispråkiga kulturen eller om Finland. ”Utan det var väl matte och läsa och skriva och 

geografi och engelska lite…” I geografin läste de om Sverige men aldrig om Tornedalen. 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1937, beskriver hur främmande mycket i 

geografiundervisningen var under skoltiden. ”Jag minns att det var ett väldigt stort ämne, 

Sverige…geografi…och att det var väldigt jobbigt. Vi som aldrig hade varit någonstans, vi 

tyckte att allting var ju söderut. Du förstår att första gången jag var i Kalix var jag ju tjugofem 

år tror jag. Jag visste inte var det låg.” De flesta hade inte egna bilar på den tiden. Man fick åka 
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buss och tåg för att ta sig utanför byn. I skolans historieämne läste de om kungar och eventuella 

krig. De hann aldrig till år 1809 när Finland avskildes från Sverige och Tornedalen delades 

mellan två stater. ”Nej, så långt hann vi då aldrig. För det skulle jag ha reagerat på för det hade 

jag ju hört talas om eftersom både mormors och morfars släkter hade anknytning till det, men 

svensk geografi det pluggade man till vansinne. Och mycket skulle ju läras utantill.” 

En man från Inlandsskolan, född 1946, kommer ihåg från hembygdskunskapen i skolan att de 

fick lära sig om hembygden i södra Sverige. Men vissa lärare som kom från bygden tog upp 

den egna kulturen mer. ”Om läraren kom här uppifrån då var det väl mycket sådant där att det 

var hembygden, mycket mer.” 

Olika sätt att bejaka tornedalskulturen 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1952, minns inte att de fick höra om hembygden eller finsk 

kultur i skolan. ”Nej, det kan jag inte påminna mig om att vi fick, nej, inte mycket…det var ju 

bara mest om det här vinter…eller finska kriget, andra världskriget.” Föräldrarna berättade 

mycket om hur det var när tyskarna brände finska Tornedalen och om Hitler. I skolan lärde de 

sig om svensk historia. ”Det var säkert hur det samhället var uppbyggt och lite politik… ja, och 

så var det väl lite om utlandet och om hur Sverige såg ut för länge sedan då, Gustav Vasa.” 

Kvinnan berättar hur hennes farmor brukade sjunga på finska. ”Min farmor bodde ju med oss 

då, så att hon berättade…hon sjöng på finska men man förstod inte riktigt vad hon sjöng 

om…men många sa att hon sjöng, vad heter det nu, lite kampsånger. För sitt land eller… det 

var för Tornedalen antar jag.” 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, minns att de fick lära sig om hembygden i skolan 

på ett mycket konkret sätt. ”Jag kommer inte ihåg vilken klass…vi var hemma på min gård och 

skulle se olika jordbruksredskap.” Däremot minns hon ingenting om att de läste om Tornedalen 

eller finsk kultur i skolan. 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1938, berättar att hennes mamma gick på folkhögskola och 

vävde där en tornedalsdräkt. Hon själv och en annan syster har också gått folkhögskola. Hon 

tycker att tornedalskulturen lyftes fram där. 

Som vuxen upptäckte han Tornedalens historia 

En man från Gränsälvsskolan, född 1935, har själv aldrig försökt dölja att han är tornedaling. 

”Jag har alltid liksom försökt att…för det första har jag alltid sagt att jag är tornedaling från 

födseln och jag har inte gjort något åt mitt (uttal). Jag bryter på (finska) och det hörs och jag 

vill att det ska vara kvar där. Jag ska inte ändra mitt språk på något sätt, för det finns sådana 

som har gjort det och det låter ingenting…försöker vara stockholmare… det går inte.” Han 

tycker att det är roligt att ungdomarna börjar intressera sig för att lära sig meänkieli i dag. ”Så 

det är ju, det visar att det finns intresse för meänkieli, och Bengt Pohjanen är ju helt suverän i 
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det fallet. Vi håller fast vid vårt språk och vårt Tornedalen. Jag hoppas att de yngre nu också 

fortsätter med det.” 

9. Livet efter skolan 

Intervjuerna har visat hur komplex upplevelsen i klassrummet och skolan har varit för dem som 

gick i skola under den period då finskt språk och kultur till varje pris skulle assimileras. 

Upplevelserna skiljer sig åt från individ till individ, men det är ändå möjligt att se vissa mönster 

i den språkpolitik som fördes. Den har djupgående påverkat tornedalingarnas självsyn och 

identitet. Som tidigare beskrivits förändrades den svenska nationalismen från en 

värdekonservativ och rasbiologiskt influerad nationalism från decennierna runt sekelskiftet 

1900 till en integrativ folkhemsnationalism från 1930-talet och framåt. I psalmerna och 

morgonbönerna hyllades den svenska nationen, under historie- och geografilektionerna 

formades en hjältebetonad berättelse om Sverige och svenskarna, i samhällskunskap lärde sig 

barnen om den svenska demokratin som en nationell dygd.98   

Det var inte bara undervisningen i skolan som påverkade tornedalingarnas svenska identitet. 

Den underförstådda nationalismen i skolsystemet samverkade med nationella uttryck i 

samhället utanför skolan. Där tog sig den svenska kulturen inte bara språkliga former, utan 

också materiell form. En alldaglig nationalism påverkade dagligdags människorna.99 När 

Volvobilar började rulla på vägarna så var det svenska Volvobilar. När trekantiga 

mjölkförpackningar dök upp i affärerna så var det svenska Tetrapackförpackningar. Även 

massmedia fick under 1900-talet allt större inflytande över människors värderingar. 

Många av de som växte upp på landsbygden i Tornedalen på 1950-talet visste redan i skolan att 

de måste lämna byn för utbildning eller jobb på annan ort. Det gällde både för pojkar och 

flickorna.100 Jord- och skogsbruk dominerade som grundläggande försörjning på landsbygden 

medan en mer differentierad arbetsmarknad utvecklades i tätorterna och städerna. Skolan och 

sjukvården samt andra serviceyrken gav nya arbetstillfällen framför allt till kvinnorna. 

Industrier och en växande tjänstesektor erbjöd arbete för männen, men de som gick ut 

folkskolan måste flytta till tätorterna, ofta i kombination med utbildning på annat håll.101 

Eftersom arbetslösheten var stor i Norrbotten som helhet var det dessutom nödvändigt för en 

del att flytta till de södra delarna av landet för att få en försörjning. Nedan beskrivs först hur 

samtliga elever från de två skolorna flyttade efter skolan. Därefter exemplifieras de statistiska 

uppgifterna med de 32 intervjuades uppgifter om vilka jobb de sökte och fick, hur de utbildade 

 
98 Johansson 1993. 
99 Billig 1995. 
100 Elenius 1995. 
101 Tornedalsutredningen D. 1 
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sig och flyttade efter skoltiden, också vilka konsekvenser språkpolitiken i skolan fick för dem 

offentligt och i privatlivet.  

9.1 Migrationsmönster efter skolan 

För att se hur flyttningsmönstret såg ut i Inlandsskolan och Gränsälvsskolan som helhet har 

samtliga upptecknade elever i de två skolornas skolmatriklar spårats till år 1990. Det har gjorts 

genom att använda fullständigt namn och födelsedatum i matriklarna och spåra dem digitalt i 

1990 års folkräkning. Då har deras bostadsort kunnat anges 30‒40 år efter att de gick ut skolan. 

I Tabell 5 och 6 är bostadsorterna 1990 kategoriserade efter om de tidigare eleverna bodde kvar 

i hembyn, om de bodde på annan ort i Tornedalen, i övriga Norrbotten eller utanför länet. På så 

vis får man fram ett flyttningsmönster efter att de gått ut folkskolan. Av tabellerna framgår inte 

vilka sysselsättningar de hade. Valda yrken och utbildningar exemplifieras i stället genom 

uppgifter som de 32 intervjuade från de två skolorna angett längre ner. 

I Inlandsskolan har migrationsmönstret för 372 elever spårats. Av dem har uppgifter gått att få 

fram för 313 personer och inga uppgifter från 59 personer. Barnen började i första klass mellan 

åren 1938 och 1959. Med åttaårig skolgång gick den sista årskullen ut skolan 1967.  

Tabell 5. Bostadsort för Inlandsskolan i förhållande till samtliga år 1990 (n= 313) 

 Utanför 

Norrb. 

Övriga 

Norrb. 

Övriga 

Torned. 

Hembyn 

Torned. 

Summa 

% 

Kvinnor 19 6 19 8 52 

Män 10 6 19 13 48 

Källa: Elevmatriklar för Inlandsskolan samt 1990 års folkräkning. 

I Tabell 5 framgår att 8 procent av kvinnorna och 13 procent av männen var kvar i hembyn år 

1990. Andelen som flyttat till en ort i övriga Tornedalen eller till en kommun i Norrbotten 

utanför Tornedalen var lika för båda könen. När man sammanför de som bodde kvar i 

Tornedalen som helhet (Hembyn och Övriga Tornedalen) så ser man att 27 procent av 

kvinnorna och 32 procent av männen blev kvar i Tornedalen. Det är ungefär en tredjedel av 

befolkningen. Den stora skillnaden mellan kvinnorna och männen finns i vilka som flyttade 

utanför Norrbotten. Där var kvinnorna i princip dubbelt så många som männen. Lika hög andel 

(19 %) av kvinnorna flyttade utanför Norrbotten som till övriga Tornedalen.  

I Tabell 6 har migrationsmönstret för 320 elever spårats i Gränsälvsskolan. Av dem har 

uppgifter gått att få fram för 231 personer och inga uppgifter från 89 personer. Barnen började 

i första klass mellan åren 1936 och 1959. Med åttaårig skolgång gick den sista årskullen ut 

skolan 1967.  
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Tabell 6. Bostadsort för Gränsälvsskolan i förhållande till samtliga år 1990 (n= 231) 

 Utanför 

Norrb. 

Övriga 

Norrb. 

Övriga 

Torned. 

Hembyn 

Torned. 

Summa 

% 

Kvinnor 13 16 20 6 55 

Män 8 9 14 14 45 

Källa: Elevmatriklar för Gränsälvsskolan samt 1990 års folkräkning. 

Andelen män och kvinnor som blev kvar i hembyn är ganska likartad i Gränsälvsskolan jämfört 

med Inlandsskolan, likaså andelen kvinnor som blev kvar i Tornedalen. Däremot var det en 

lägre andel män som blev kvar i Tornedalen och en betydligt högre andel kvinnor som flyttade 

till Övriga Norrbotten, 16 procent för Gränsälvsskolan jämfört med 6 procent för Inlandsskolan. 

I stället var det en lägre andel som flyttade söder om Norrbotten.  

När man slår ihop andelen män och kvinnor som blev kvar i Tornedalen jämfört med de som 

flyttade till svenskspråkiga områden ser man att 41 procent i Inlandsskolan och 46 procent i 

Gränsälvsskolan flyttade till områden där kunskaper i svenska var viktigt. I Inlandsskolan 

stannade 59 procent kvar i Tornedalen och i Gränsälvsskolan 54 procent.  

De 32 intervjuade utgör ett för litet underlag för att vara representativa för hela Tornedalen, 

men de ger anvisningar om hur olika framtidsstrategier formade livet efter skolan. Rent allmänt 

verkar tätorterna ha fungerat hämmande för att använda meänkieli i vardagslag medan man ute 

hembyarna gärna använde det i olika sammanhang. I Inlandsbyn var det många som sökte jobb 

i Malmfälten. På motsvarande sätt var Övertorneå eller Haparanda attraktiva orter för dem i 

Gränsälvsskolan. I Inlandsskolan fanns en större beredskap för att lämna Norrbotten helt och 

hållet. En högre andel både kvinnor och män gjorde det jämfört att flytta till den svenskspråkiga 

delen av Norrbotten. Så många som en femtedel av kvinnorna i Inlandsskolan flyttade utanför 

Norrbotten.  

9.2 Mot en föränderlig framtid 

När de intervjuade lämnade Inlandsskolan och Gränsälvsskolan var de i tonåren och måste 

bestämma sig för någon form av inriktning som gav en framtida försörjning. Drömmarna om 

framtiden kunde se väldigt olika ut. Av de intervjuade i de två skolorna var den vanligaste 

anledningen till att männen stannade kvar i byn att de kunde börja arbeta i familjens jordbruk 

eller som dräng i någon annans jordbruk eller i skogen. Ofta var de ändå tvungna att flytta efter 

något år. Bland kvinnorna var den vanligaste orsaken till att de blev kvar i byn att de tog hand 

om föräldrarna eller blev hemma med egna barn. En del kunde hjälpa föräldrarna inom 

servicenäringar. 

De flesta började först med kroppsarbete ett kort tag och utbildade sig sedan till ett specifikt 

yrke. Sju av de intervjuade kvinnorna från de två skolorna utbildade sig till vårdyrken, tre till 
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affärs- eller kontorsyrken och två till lärare. Bland männen i Inlandsskolan var det vanligt att 

de arbetade i gruvan i Svappavaara eller i Kiruna i något skede, en del för resten av livet. Bland 

samtliga 32 intervjuade gäller att de i hög grad utbildade sig på något sätt efter folkskolan. Det 

var oftast kortare yrkesutbildningar men några gick även högre utbildningar. 

Ville få det bättre än föräldrarna  

En kvinna från Inlandsskolan, född 1935: ”Ja, klart man tänkte att man ska ha ett jobb och ja, 

gifta sig (skratt). Ja, få det lite bättre än föräldrarna (skratt). Det var ju att plugga då. Det var 

väl det enda som…jo, så tänkte jag faktiskt när jag åkte…jag ska ha ett yrke (skratt). Jag såg ju 

att de hade bättre de som hade det.” Hon menar att hennes familj hade en annan familj som 

förebild. Föräldrarna hade jobbat hos dem. De var släkt med dem och i den familjen fanns yrken 

som lärare, sjuksköterska, tjänsteman. ”Och det såg man upp till…man tänkte, men Gud vad 

de…de var först med att ha spoltoalett, alltså vattentoalett (skratt).”   

Drömmen som inte blev av 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1941: ”Jag blev ju så lycklig med att få rita och skriva…och 

jag ville fortsätta, men det rann bara ut i sanden.” 

Utstakad framtid 

En man från Inlandsskolan, född 1947: ”Min framtid var ju utstakad, jag skulle börja i snickeriet 

hemma och börja snickra. Det var väl ingen som sa någonting, men det var ju att man var ju 

tvungen att jobba i snickeriet direkt efter skolan nästan och hjälpa till och bära bräder, eller 

hålla bräder.” 

Läraryrket blev ett näraliggande val 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, hade ingen tanke på vad hon skulle bli när hon 

blev stor, men valde läraryrket. ”Det var liksom närmast genom att Haparanda hade 

seminarium…och jag hade släkt i Haparanda och kunde bo hos dem.” En annan orsak var att 

det fanns jobb där. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1937: ”Jag hade nog gärna velat bli lärare till exempel men 

det blev inte så. Och sen tyckte jag att det såg så väldigt fint ut när man var i Övertorneå på 

kommunalkontoret. De som satt där såg så viktiga ut och hade stämplar…man kunde ju jobba 

på ett kontor kanske.” 

De fattiga hade inte råd att utbilda sig 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1929: ”Vi var ju fattiga faktiskt... så man hade inte råd.” 

Det fanns därför inga möjligheter till utbildning. ”Så det var bara att börja jobba sen (skratt).” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938: ”Ja, kanske att man hade gått…vilja gå nån yrkes- 

och utvecklingslinje. I alla fall, att utbilda mig mer. Det andra det är…att man började så 

här…jobba.” 
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Började jobba hellre än att plugga 

En man från Gränsälvsskolan, född 1933, trivdes inte i skolan och hade inga planer på att läsa 

vidare. ”Nej, men man tyckte man klarar inte i alla fall det där, så det är ingen idé. Det är bättre 

att börja jobba.” Han längtade efter att skolan skulle ta slut och började jobba direkt efter skolan. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, hade inga medvetna planer att fortsätta och studera. 

”Nej, det var den här yrkesskolan.” 

Självklart att vi skulle läsa  

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1937, fick sköta sommarladugården med korna på 

söndagarna när bröderna höll på med idrott. ”Ensam i skogen traskade man och under den…gud 

vad jag fantiserade om när jag hade åkt härifrån (skratt). Hur jag skulle utbilda mig. Jag hade 

ingenting mot att hämta korna, men mamma hade ju tutat i oss att vi skulle läsa, och det visste 

jag att jag skulle…och att vi inte kunde stanna i byn, det var ju självklart. Vi hade ett litet 

jordbruk, fanns inte en chans att leva på.” 

9.3 Stigmatisering och skam 

Känslan av mindervärdighet och skam har följt många tornedalingar från skoltiden. Flera av de 

intervjuade upplevde att deras finska modersmål ansågs fult och inte var värt att använda i 

offentliga sammanhang. En del skämdes också för sina finskklingande efternamn som 

svenskarna hade svårt att uttala. 

Att skämmas för sitt efternamn 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1946, har upplevt sin tornedalska bakgrund som ett 

handikapp. ”Och jag tror att mina syskon har känt också likadant. Min syster åkte till 

Stockholm…vi hade ju ett finskt efternamn. Det var jättejobbigt i början där, då sa hon aldrig 

sitt finska efternamn. Hon sa ett annat, Pettersson, att hon hette som en svensk (skratt). Hon 

tyckte det var så vackert (skratt). Klingar så fint, Pettersson. Och så när hon en gång hade bokat 

tid hos en salong, att klippa sig, och hon hade inte kommit ihåg vad hon hade sagt, så hon sa ett 

annat namn, Larsson (skratt). Då hade de sagt att, nej men det finns ingen som har bokat här, 

och när hon går ut ur salongen så (kom hon på), men jag hette ju Pettersson. Hon använde det 

hela tiden. Hon var den äldsta av oss syskon. Hon tyckte det var hemskt, hon sa att hon inte 

kunde säga sitt finska efternamn. Hon skämdes hemskt. Men sen när hon var några år, då gick 

det bättre... med utbildning och så gifte hon sig där. Hon fick ett annat namn ja, ett svenskt 

namn (skratt).” För bröderna som flyttade söderut var det inte lika svårt. ”En av dem sa att han 

bryr sig inte, han pratar som han pratar. De var mer tuffa av sig.”  

Upplevde att finskan var fult 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1932, upplevde förbudet i skolan mot att prata meänkieli 

som att det var någonting fult, att det var något fel på det. ”Det var i skolan. Det var ju de som 
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förbjöd. Det är klart att då måste ju vi lära oss svenska…det förstår man ju…för vi är ju 

svenskar.”   

Arbetskompisarna i Stockholm mobbade mer än lärarna i skolan 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1935, beskriver hur skammen för det egna modersmålet 

kom från skoltiden, men hon tycker att mobbingen från arbetskamrater i vuxen ålder var värre 

än från lärarna under skoltiden. När hon började arbeta på sjukhus i Stockholm träffade hon 

många från Finland, men hon kände sig begränsad i sitt finska språk hemifrån. ”De pratade en 

helt annan…ja, det var liksom inte vår finska, vårt språk.” Samtidigt upplevde hon att 

svenskarna inte tyckte om när de pratade finska. ”De tyckte inte om när man pratade 

(meänkieli). Det var liksom förbjudet. Ja, det var vissa avdelningar som tyckte att det blev för 

mycket…för det var ju norrlänningar, och de från Finland och Småland, som jobbade på 

sjukhus. Man hade väl också från skolan det där, när vi skulle prata svenska…att jag tror att det 

gjorde att vi tyckte det var liksom finare att prata svenska. Och sen att det var en lite nedlåtande 

attityd mot finnar och det finska…ja, nog fick man höra ibland…jag tyckte att det var lite, ja, 

mobbning.” 

Finska kulturen inte värd någonting 

En av de intervjuade upplevde under sin barndom att det fanns seriösa diskussioner bland 

styrande att finskan skulle förbjudas helt i svenska Tornedalen. Han tolkade det som barn som 

att finska var ett sämre språk än svenska. En man från Inlandsskolan, född 1935: ”Ja, man fick 

den uppfattningen i alla fall när man var i skolan, att det där var ju förbjudet…och måste vara 

något… inte i samma klass som svenskan.” Hans sambo från Finland sitter med vid intervjun. 

Hon minns att han många gånger berättat för henne, att på den tiden var de meänkielispråkiga 

inte värda någonting.  

Det dåliga självförtroendet att prata offentligt 

En man från Inlandsskolan, född 1947, anser att språkpolitiken satt sina spår i honom. 

”Självförtroendet och… kunna prata när det är större folksamlingarna när man…när det gäller 

svenskan och det här med brytningen.” Det är inte att finskan inte skulle vara tillräckligt fin. 

”Nej, det är väl självförtroendet det hänger på. Det har varit ett stort handikapp. Jag kan inte 

peka direkt på vad det är men att det hämmar i alla fall. Därför lär vi aldrig flickorna heller 

finska och det kanske är en nackdel. Och nu är de så arg på mig nu efteråt. Så är det…gjorde 

man lite fel. Men det är på grund av min… vad jag har känt när jag var yngre. Jag ville att de 

skulle få bättre förutsättningar med svenskan. Sen jobbade jag ju i Umeå som fritidsledare. Då 

hade man ju möten där på skol- eller vårdhemmet, och som fritidsledare då måste du ju upp på 

scen och prata. Förstår du vad hemskt. Men det var en bra skola dem där två år på det sättet.” 

Han känner en viss aversion mot meänkieli som språk. Han hade hellre sett att de fått lära sig 

riksfinska när han gick i skolan. ”Den här tornedalsfinskan vet jag inte om det var någon vits 

att lära sig för jag tycker det bara är ett läte. Jag tycker det är skamligt när dem håller på och 
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ska bevara den.” Ändå talar han meänkieli hemma och med syskonen och den äldre 

generationen. Men när han kommer till hembyn så är det annars svenska som gäller numera.    

Självhatet 

En man från Gränsälvsskolan, född 1933, kände sig tidigt hindrad av meänkieli som modersmål 

för att det gjorde det svårt för honom att umgås med svenskspråkiga. ”Jag har alltid sagt, det 

säger min bror också när han gjorde rekryten i Umeå, den där meänkieli det var hemskt. Man 

stod där liksom utanför, och det är inte så lätt att. Det tog en viss tid innan man kom liksom 

kom in i gänget. Och det blev ju då att man, nej jag är ingen vän av meänkieli. Komma till 

Umeå och inte kunna. Jag vet, man hade finska som modersmål, så blev man med automatiskt 

lite… ja det var jobbigt. Det är svårt att beskriva. Jag tror att… många gånger så tyckte de från 

södra Sverige synd också när man stod där kanske liksom utanför…hade inte samma kontakt. 

Det hände ju att de kom och pratade med mig och… då blev man ju lite kluven. Samtidigt tyckte 

många att det var intressant också att vi hade Finland så nära och pratade finska.” Han kände 

sig aldrig stolt över sin meänkielispråkiga bakgrund i Tornedalen. ”Nej, det har varit så jobbigt 

med den där finskan i hela livet. Hans bror tog över föräldragården och gifte sig sedan med en 

finska. De hade många diskussioner om meänkieli och finska. Han berättade varje gång för 

henne att han hatade meänkieli, att det inte var ett riktigt språk. ”Men det är ju ett språk, menade 

hon. Hon tyckte att det var konstigt att jag inte ville prata meänkieli.” Han pratade meänkieli 

med henne medan hon pratade svenska. ”Det hon inte gillade var att jag sa att jag hatade 

meänkieli.” 

Svenskspråkig svåger som tillrättavisade 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1935, menar att inställningen till meänkieli i skolan gjorde 

att många försökte hålla sig tysta. ”Och kanske blev fel om man började kanske. Drog sig för 

att prata svenska.” Hon hade en svenskspråkig svåger som brukade tillrättavisa dem ibland när 

de sa fel. ”Ibland vart man så arg när man…ska aldrig prata med honom något mer när han 

alltid tillrättavisar, det var inte roligt. Och sen om man var i Kiruna eller Piteå kunde de härma 

vår finska och låtsades…ja, om man pratade kanske inte så tydlig svenska så pekade de.” 

I realskolan gick allting fel 

En man från Gränsälvsskolan, född 1933, beskriver hur pappan blev ensamförsörjare efter att 

mamman dött. Han hade mycket jobb att bestyra med, så han lade sig inte i skolan över huvud 

taget. Den intervjuade minns att han tyckte att svenska var hur enkelt som helst. Andra ämnen 

tyckte han inte stack ut särskilt. ”Ja det var som vanligt, historia tyckte jag redan då var lite 

meningslöst. Jag vet inte, jag ville se framåt.” Senare började han läsa i realskolan. Då gick 

allting fel för honom. ”Jag skämdes. Jag kunde ingenting. Helt borta. Det var någonting…jag 

kunde inte koncentrera mig.” Därefter påbörjade han aldrig mer någon utbildning. Han började 

jobba hemma på gården. Det är naturligtvis svårt att bedöma orsakerna till misslyckandet i 
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realskolan eftersom så många faktorer kan ligga bakom, men den upplevda skammen att inte 

räcka till i skolan, som han beskriver, delar han med många andra tornedalingar. 

Klasshatet i efterskott 

En man från Inlandsskolan, född 1939, minns hur han kom till föräldrahemmet en gång i vuxen 

ålder. Då satt den före detta lärarens fru i köket, frun till den lärare som varit mest obarmhärtig 

i att bestraffa barnen. Mannen frågade sin mamma var pappan var. Hon förklarade att han var 

ute med läraren. ”Sen ser jag far komma bärande med stora jävla knölar, väger fan en fyrtio, 

femtio kilo styck. Och serva åt den här mannen till bilen. Så kommer han in och han hälsar på 

mig. Han hade krympt lite. Han var stor och stark som en björn, stora händer som en spade…så 

jag var ungefär lika lång som han. Så jag ställde en fråga åt läraren, att hörrudu varför var du 

så jävla benägen att slå oss barn när vi var små? Ja, då kom han med en bra ursäkt, att min 

pappa var präst och hade jag gjort något bus så var jag tvungen att hämta riset från busken och 

ta ner byxorna, och pappa slog mig på rumpan. Men jag sa, att det var din pappa, du är inte min 

pappa. Och då blev hans fru helt hysterisk. Jag blev så fruktansvärt arg så jag tänkte klappa till 

karljäveln… så jag sa att…alltså gamla minnen…skulle jag klappa till dig nu så skulle skallen 

åka ut genom fönstret, och kroppen bli kvar här.” Kärringen hoppade upp: ”Han har blivit 

tokig”, sa hon, ”kom vi går.” 

Utbildningen som vuxen trots skolgången 

En man från Inlandsskolan, född 1938, berättar att han alltid intresserat sig för språk fastän han 

i folkskolan, som social protest, blev helt ointresserad av att lära sig svenska. ”Jag är intresserad 

av språk…jag vill direkt jag kommer till ett annat land, så börjar jag inhämta (skratt) 

kunskaper.” För honom existerar finskan och svenskan parallellt. ”Vi kan ju slå om från svenska 

till finska mitt i en mening utan att tänka på det. Det är många som tycker det är fantastiskt, att 

hur kan man liksom, ja, hur kan det fungera så där att man kan ha två språk och slå över.” Ändå 

är det svenskan och den svenska kulturen som ligger framför den finska numera. Som vuxen 

började han på vuxenutbildning, Komvux. Där stod att man skulle glömma sina gamla skolor. 

Och han trivdes. ”Där kunde jag…jag läste ju…jag var ju så pass livserfaren att jag kunde till 

och med föra en dialog där eller till och med diskutera med läraren.” 

Upplevelsen att andra skämts för den finska bakgrunden 

En man från Inlandsskolan, född 1950, berättar att han aldrig skämts för att prata meänkieli. 

Han berättar om en situation i Stockholm där han träffade en gammal klasskompis från 

yrkesskolan i Kiruna som då jobbade på ett bygge som byggnadsingenjör. Han själv jobbade 

med att frakta byggcontainrar och behövde en underskrift för leveransen. ”Så gick jag och 

knackade på där arbetsledaren satt, och då satt den här klasskompisen längst bort och så var det 

stockholmare, säkert tre-fyra arbetsledare. Och så går jag direkt på finska, ’åh hej, sa jag på 

finska…ja, men kommer inte du ihåg?’ Och du vet han mådde dåligt, och alla tittade på honom. 

’Men du kan ju finska’…Och du vet, då gick han ut därifrån, så kan han skriva på. Så när han 
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kommer ut så sa han ’men vafan drar du den där finskan?’. Jag tänkte men vafan skäms du för 

det? Vafan det är ju…vi kan ju två språk. Så sa jag ’skriv på där då så kan jag åka i väg’. Jo, 

han skämdes och så träffade jag han några år efteråt i hembyn. Då sa han åt mig:  ”Det var som 

du sa. Nu har jag börjat växa ur detta…att kan man prata. Vi snackar ju finska också.” 

Det dumma att de inte lärde barnen finska 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1948: ”Men sen det värsta är ju att inte jag har…att mina 

barn inte har fått lära sig finska. Och det fattar man inte förrän de är vuxna och tiden har 

gått…dumt, mycket dumt. Ja, de är lite…ni kunde gott ha lärt oss finska. Pappan kunde gott ha 

pratat finska med dem, jag kunde ha hållit mig till svenska.” Hon har också sett en viss 

revitalisering av språket. ”Och det är så roligt att höra idag när en liten kille, hur gammal är 

han, fyra-fem år kommer till dagis. Fröken börjar prata finska för lillkillen pratar finska och 

svarar. Men pappan fattar inte vad fröken säger. Han kan inte, men lillkillen har lärt sig av sin 

morfar som bara pratar finska med de här barnbarnen när de är där.” 

Ångrar att hon inte lärde sonen finska 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1937, ångrar i efterhand att de inte lärde sonen prata 

meänkieli, att det var dumt gjort. ”Men han är född här i den svenskspråkiga delen av 

Norrbotten och det fanns liksom ingen anledning. För åtminstone min man tyckte att det var 

jobbigt det där…genom att han bröt så pass mycket på finska så blev han ofta härmad och han 

tog väldigt illa vid sig. Jag vet en bilhandlare som vi handlade hos, han härmade honom. Åh, 

vad han tog illa vid sig. Han ville därför att barnen skulle lära sig svenska ordentligt.”  

9.4 Språkanvändning senare i livet 

Det är mycket tydligt hur språkanvändningen har förändrats för de generationer som gick i de 

två skolorna under 1940-, 1950- och 1960-talet. De hade nästan uteslutande meänkieli som 

språk i hemmet när de var barn, men i många fall kan inte deras egna barn längre prata meänkieli 

eller ens förstå språket. Vilket språk de själva pratar beror på i vilket sammanhang de befinner 

sig.  

Svenska med barn och barnbarn 

En av kvinnorna, född 1946, berättar hur hennes föräldrar började prata svenska med barnen på 

äldre dagar eftersom barnbarnen inte förstod eller kunde prata meänkieli. Hon och hennes man 

hade enbart pratat svenska med sina barn för att träna dem i svenska.  

En annan kvinna från Inlandsskolan, född 1952, beskriver hur språkanvändningen förändrats i 

hennes familj. Familjen levde på jordbruk och andra typer av kompletterande jobb. 

Morföräldrarna som bodde alldeles intill pratade enbart meänkieli. Med föräldrarna pratade hon 

i hemmet enbart meänkieli men de kunde lite svenska. När hon flyttade utanför Tornedalen 

pratade hon och sambon enbart svenska med sina egna barn. 
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En kvinna från Inlandsskolan, född 1942, säger att de medvetet pratade svenska med sina barn 

i hemmet. De ville hjälpa sina barn med språket innan de började skolan. ”Nej, men det tyckte 

vi inte var fel av oss att göra. Ja, jag tyckte att det var bra…de kunde ha den där när de börjar 

skolan…då förstod de…och inte vara efter de andra, för det skulle man kunna bli.” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1952, berättar att hennes barn inte pratar meänkieli även 

om äldsta sonen kan lite grann. Själv har hon förstått att meänkieli kan räknas som en kulturell 

rikedom. ”Många säger på jobbet också, Gud ändå, du har ju flera språk, jo, svenska och 

finska.” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1935: ” Man hade litet ordförråd på svenska egentligen efter 

folkskolan när man började jobba. Det var svårt att prata svenska…man tänkte finska (skratt) 

och det var lite, ja jobbigt, och då sa man ingenting. Nej då var man lite tystlåten om man satt i 

en grupp. Ja men sen ja, det är klart när man började plugga och man läste, och det blev att man 

bara pratade.” Hennes man var från Ångermanland och kunde inte finska. Därför pratade de 

bara svenska i hemmet. Barnen har inte heller lärt sig finska. 

De pratar meänkieli 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1932, säger att hon började använda svenska mer när hon 

blev vuxen. ”Då man började läsa, man läste mycket. Jo, lånade böcker och så, ja.” Barnen 

pratar finska, även flickan som flyttade till Stockholm i början av 1980-talet. Mamman kunde 

inte svenska så när hon kom så pratade min dotter med mormor finska. Barnbarnen kan däremot 

inte finska. ”Nej, nej inte han ens fast han bor här (skratt). Nej det kan han inte, det är ju synd 

nästan.” Med mannen har hon alltid pratat finska, men när barnen kommer så blir det svenska. 

I byn pratar hon oftast finska. ”Jo, med alla som bara kan så blir det meänkieli, då börjar vi 

prata finska (skratt). De som är från Tornedalen.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, säger att han pratar meänkieli som sitt modersmål, 

men skriver på svenska.  

Flyttade och blev tvungen att prata svenska 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1935, jobbade som vuxen i köket på Framnäs folkhögskola. 

Därefter flyttade hon ner till Ludvika. ”Där var du tvungen att prata svenska.” 

En man från Inlandsskolan, född 1938, berättar hur han efter skolan började träna upp sitt 

ordförråd i svenska. ”Det var när jag började jobba i gruvan, jag var ungefär nitton år när jag 

började där, 1956. Det är då först jag har förkovrat mig. När jag gick ut skolan så kunde jag 

knappt svenska. Jag kunde ju så pass att jag klarade mig men inte tillräckligt. Så när jag 

hamnade i Kiruna och skulle börja jobba där var jag ju tvungen att använda svenska, så då satte 

jag i gång och läste böcker. En bok varje kväll (skratt). Ja, jag började köpa böcker, sådana där 

Bill och Ben (vilda västern-pocket) och sådant där. Jag har flera lådor utav de där böckerna i 
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förrådet (skratt). Det är ju enkelspråkigt, men när man håller på och nöter in så hamnade det ju 

här i ryggraden.” Han hade egentligen ambitionen att läsa språk. ”Egentligen tänkte jag ju börja 

läsa, engelska var det jag tänkte på, men då sa min far att, nej, vi har inte tid med sådant. Det 

finns jobb här hemma. Du behöver inte gå någon skola.”  Efterhand har han ändå läst mer och 

mer språk vid sidan av det ordinarie arbetet. ”Jag lärt mig en hel del finlandsfinska, alltså riktig 

finska, och studerat två år finska. Engelska läste jag där någon gång tidigare.” 

Bristande kompetens på finska 

En man från Inlandsskolan, född 1939, berättar att svenska är huvudspråk. ”Det är klart idag är 

det ju svenskan, va, men jag pratar ju lika gärna finska också. Men det är klart allting som jag 

skriver och räknar och allt det där, så det är ju på svenska. Finska kan man ju inte skriva även 

fast man pratar det.” 

En man från Inlandsskolan, född 1935: ” Meänkieli, det kan man ju inte skriva än idag. Nej, jag 

hade inget problem, jag kunde svenska så pass bra.” 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, minns att när hon växte upp hade familjen 

Haparandabladet och hon läser den fortfarande eftersom en granne har den, men hon läser den 

svenska delen. ”Ja, svenska, jag kan ingen finska.” Däremot talar hon meänkieli som var 

familjens modersmål. Ibland träffar hon systern som bor i södra Sverige. ”Då brukar vi prata 

lite finska så att inte hon glömmer.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1930, har mest pratat meänkieli i sitt liv. Samtidigt pratar 

han bra svenska. ”Nå, det är bara genom att man lärde…jag har läst, jag läser mycket. En jul 

och nyår läste jag åtta böcker.” Det är i vuxen ålder han börjat läsa mycket. Som barn läste han 

inga svenska böcker. Han tyckte sig inte ha tid eftersom det var mycket jobb som skulle utföras. 

Han konstaterar att det är svårt att förstå finnar från Finland. Fortfarande pratar de äldre i byn 

mest meänkieli. ”Man tycker här…om någon pratar svenska…man tror man är högfärdig 

(skratt).” 

Aldrig känt behov av att läsa finska 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1934: ”Jag pratar svenska och både och…men där det 

behövs. Det är ju så många finnar just i Övertorneå, så här måste man kunna finska.” Hon har 

inte känt något behov av att lära sig att läsa på finska. ”Nej, varför skulle jag, vi hade ju 

tillräckligt med finskan när vi pratade hemma finska, det räckte. Engelskan hade jag, den hade 

jag velat.” Hon pratar meänkieli med sin dotter när hon kommer på besök. ”…den här vanliga 

finska.” 

Barnen förstår meänkieli men pratar inte 

En man från Inlandsskolan, född 1946, berättar att huvudspråket är meänkieli med jämnåriga i 

byn. ”Däremot när man träffar de här yngre man ser att dem är en tjugo år yngre än mig, då 
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måste man prata svenska. Det är många som inte förstår fast dem är födda här i byarna. Och det 

är nog föräldrarna som har gjort det där.” Deras egna barn förstår meänkieli men pratar inte. 

”Nej, för vi har ju två barn i fyrtioårsåldern, och de förstår men de pratar inte. Kanske det hade 

blivit mer utav det om man hade bott här med dem än om man bodde i Kiruna.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1933, berättar att hemma i byn pratade de bara meänkieli. 

”Det blev lite senare, att man tyckte att de är högfärdiga när de pratar svenska.” Han och frun 

fortsatte att använda meänkieli hemma och i Övertorneå när de bosatte sig där. ”Nog blev det 

mycket meänkieli här också hemma också har det blivit det men att det var…det är ibland måste 

man prata lite svenska, pojkarna vill prata svenska bara.” Barnen är bosatta i svenskspråkiga 

områden och pratar enbart svenska. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1935, säger att deras barn kan något sånär meänkieli. ”De 

kan yttra sig och…och har varit på resa i Finland och…de klarar sig…man kommer långt med 

meänkieli i Finland. Men jag vet ju familjer som bannlyste tornedalsfinskan också. Menar att 

det är inget språk och barnen fick inte lära sig någonting. Så våra söner har en fördel av att dem 

kan klara sig i alla fall.” Under vistelsen i byn pratade de meänkieli hemma och i samhället.  

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, konstaterar att i familjen pratar de enbart svenska 

numera. ”Barnen kan ingen finska, och de tycker att det var dumt att de inte läste finska.” 

Skämdes för finskan – vågade inte yttra sig 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1946, skämdes länge för sitt tornedalsfinska modersmål. 

”När jag flyttade ifrån byn vågade jag aldrig som öppna munnen, utan jag var mer tyst för att 

jag var så rädd att säga fel och fel ordföljd. Och samma var det när jag gick utbildningen i 

Pajala. Jag gick aldrig fram och berättade öppet när det var läxor, utan jag satt i bänken och var 

tyst för jag var mest rädd att göra bort mig.” Den tidigare skolgången bidrog till svårigheterna 

eftersom de inte fick använda sitt modersmål och hon kom att skämmas för att prata finska. ” 

Jag kände att man inte fick lära ordentligt svenska från grunden…ja, både finska och svenska 

det blev som en blandning. Jag kan berätta att när vi jobbade i Sunderbyn vi var många 

finsktalande där och vi pratade finska tillsammans, och när vi skulle berätta någonting och då 

blev det finska ord mellan. Och så när man skulle ha sådana här redovisningar i skolan, alltså 

jag hatade det för att jag visste inte hur det, om jag klarar av. Jag var nervös, ja sov nästan 

ingenting på nätterna (skratt). Jag gick och fundera hur man ska berätta och tränade för fullt.” 

En vändpunkt kom när hon flyttade till Luleå och började engagera sig fackligt. ”Jag var 

tvungen att berätta för arbetskamraterna vad de sa på mötena och ibland kanske jag var lite 

tystare men jag försökte kämpa. För att jag tänkte på finska och så berättade jag på svenska och 

så det blev lite tokigt.” Efterhand började hon tänka på svenska i stället för på finska. ”Det 

började när jag flyttade dit, så kände jag att, men nu är jag tuff, nu kan jag berätta…jag vet att 

jag sa till min kompis också att men Gud vad jag har blivit svensk (skratt).” 
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Började prata finska på Marabou i Stockholm 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1948, berättar att hon växte upp i en meänkielitalande familj 

där även svenska användes. Själv pratade hon enbart svenska som barn, även när folk tilltalade 

henne på meänkieli. ”Det blev ju att man inte skulle prata finska. Finskan kom inte in. Jag 

förstod ju allt och kunde svara, men fast de frågade mig på finska så svarade jag på svenska. 

Finska började jag inte prata förrän jag kom till Marabou i Stockholm.” På fabriken i Marabou 

i Stockholm fanns många kvinnor från Finland. Av dem lärde hon sig ett större ordförråd på 

finska. Samtidigt upplevde hon en tydligt diskriminerande behandling från de svenskspråkiga 

på arbetsplatsen. ”Man blev ju behandlad som vit neger. Man får inte säga så, men i alla fall, 

utav andra svenskorna. För att vi var ju bara med finskorna och jag var en finne i svenskarnas 

ögon. Det var lite sämre. Men jag trivdes med de här finska tjejerna, absolut, och det fanns ju 

kvinnor som jobbade i laget som var helsvenska och de var helt okej. Det var hur roligt som 

helst.” Hon upptäckte att hon hade det finska språket i sig fast hon inte förstått det. ”Jag blir än 

idag…kan jag bli förvånad när jag pratar…jag träffar ju så mycket finsktalande äldre människor 

på boenden i och med att jag är fotvårdare…hur mycket finska det finns i alla fall där. För när 

man börjar prata, och man blir själv förvånad, att tänk att jag kan de orden och kommer ihåg 

vad det hette.” 

I centralorten blev det att prata svenska 

En man från Gränsälvsskolan, född 1934, flyttade till Kiruna i artonårsåldern. Då började han 

använda mer svenska, men det blev ändå blandat. ”Jo, du vet att, inte kunde man ju hålla på att 

prata svenska med en som man kan finska med. Då är man högmodig, det går inte.” Han har 

gått över från att tänka på finska till att tänka på svenska. ”Ja, hörredu när vi pratar svenska så 

är det absolut bara svenska jag tänker på (skratt).” Han fru inflikar att den enda han pratar finska 

med är brodern. De inflyttade från Finland pratar helst finska. Med tornedalingarna är det 

annorlunda. ”Det är lite olika vars de kommer ifrån. En del ställen pratar de mycket svenska i 

och en del mycket finska.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1937, vill minnas att i realskolan i huvudorten pratade de 

svenska på rasterna till skillnad från i byskolan där de bara pratade finska på rasterna. ”Men det 

var nog bara för att det var i centralorten…det hörde som till att där pratar man svenska (skratt).”   

En man från Inlandsskolan, född 1950, minns att när han började läsa i centralorten i fjorton-

femtonårsåldern märkte han direkt att det var svenska som gällde där. ”Det kan ju hända att de 

var inflyttade från andra håll. I Kiruna blev det ännu mer svenska även bland de som kom från 

hembyn.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1933, säger att i byn användes huvudsakligen finska och 

svenska i skolan. I övre folkskolan i Övertorneå blev det mycket svenska även på rasterna. Men 

det var när han började på jägarskolan i Kiruna som den stora vändningen kom. ”Där blev det 
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ju en helomvändning, det var ju bara svenska. Det märkliga var att det var ju folk från hela 

Sverige, från Stockholm, Skåne.” Han pratade svenska där men när han senare arbetade i gruvan 

var det en hel del som pratade finska. Han har själv fortsatt att använda meänkieli i sådana 

sammanhang. ”Ja, det…man kan ju inte…man måste ju acceptera det fast jag är ingen vän av 

meänkieli.” 

Lättare med svenska numera 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1929, berättar att hon och hennes man pratar finska 

sinsemellan. På äldre dagar har de även lärt sig att läsa lite finska, men på byn pratar de numera 

mest svenska. ”Nej, nu blir det mera svenska. Det är faktiskt lättare.”  

Yngre syskonen pratar bara svenska 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1931, beskriver hur hon flyttade tillbaka till byn i början 

av 1970-talet och har arbetat en del som hemsamarit. Hennes flicka kan prata meänkieli men 

kunde svenska innan hon började skolan. Hon pratade svenska med dottern hemma men 

huvudspråket var meänkieli eftersom hennes pappa bodde hemma. Hon tror att dottern lärde 

sig svenska av syskonen och kusinerna som bodde nära. ”Och sen brorsans barn, en del utav 

dem kunde bara finska när de började skolan…den yngsta, vet jag, det var så stor skillnad, så 

han kunde inte mycket finska.” Den yngsta var född 1969. De äldre syskonen pratar fortfarande 

meänkieli men den yngre brodern bor i Skåne och pratar bara svenska. Hon tror att inflyttningar 

till byn gjorde att folk gick över till svenska. ”Det kom väl nytt folk som bara pratade svenska, 

jag tror att det var det också, men nog kunde vi alla svenska.”  

Konflikt under värnplikten om finska och svenska 

En man från Gränsälvsskolan, född 1935, berättar hur han i samband med lumpen kom i kontakt 

med svenska dialekter. ”När vi gjorde rekryten då var det ju som två läger… det var folk från 

byarna i Glommersträsk där och de sa åt oss att vi ska, börja prata svenska, inte finska.” 

Tornedalingarna protesterade och menade att det inte gick att förstå deras dialekt. ”Ja, när ni 

pratar svenska då ska vi också prata svenska…för de hade sitt språk…det var ingen som förstod 

det. Så att vi kom bra överens då. Det var inga problem inte, vi pratade svenska. Men det gick 

inte, man kunde inte komma ifrån att när vi var två tornedalingar så pratade vi finska.” 

Svenskan som främmande språk 

En man från Gränsälvsskolan, född 1937, betraktar svenskan som ett främmande språk som 

tornedalingarna haft olika förhållningssätt till. ”Jag har ju senare märkt att vi har olika, vad ska 

man säga, kvalité på svenskan när man pratar, det har jag förstått. Det beror på hur mycket man 

har använt, hur mycket man har läst och vad man har jobbat med. Det är ju som med alla andra 

främmande språk, ju mer man använder så desto säkrare blir man.” 
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9.5 Byte av efternamn som vuxen 

En del tornedalingar bytte under assimileringsperioden sina tornedalsfinska namn till svenska 

namn. De flesta av de namnbyten som är registrerade på Riksarkivet gäller människor som bytte 

från Andersson, Larsson, Johansson och liknande. I det fallet kan man tala om en klassaspekt 

av namnbytet. Människor bytte namn för att utplåna sin allmogebakgrund och skaffa sig ett 

individualiserat mer intresseväckande efternamn. Bland de undersökta skolbarnen i Tornedalen 

är det kombinationen av klass, etnicitet och genus som är framträdande.  

Bland de intervjuade i Inlandsbyn var det sju av de nio kvinnorna som bytte till svenska namn 

i samband med giftermål. I ett av fallen hade mannen bytt från finskt till svenskt namn, så där 

kan man tala om ett medvetet byte till svenskt namn. I ett annat fall bytte en kvinna från svenskt 

till finskt namn. Av de åtta männen hade fem samma namn som vuxna, som de hade som barn. 

Två hade bytt från finska till svenska namn. För en av männen hade familjen bytt från svenskt 

till annat svenskt namn och för en annan hade familjen i ett tidigare släktled bytt från finskt till 

svenskt namn.     

I Gränsälvsbyn var det tre av sju kvinnor som bytte till svenska namn i samband med giftermål. 

Tre av kvinnorna bytte från finskt till annat finskt namn vid giftermålet och en från svenskt till 

annat svenskt namn. Av de nio männen hade åtta samma namn som vuxna som i barndomen, 

sju av dem finska namn. För en av männen är det okänt om namnet var likadant som barn. 

Trenden är mycket tydlig. Det var kvinnorna som huvudsakligen bytte från meänkielispråkiga 

till svenskspråkiga namn när de gifte sig, men där går det inte att tolka in att de skämdes för sitt 

meänkielispråkiga efternamn. Det var på den tiden kutym att kvinnorna tog männens efternamn 

när de gifte sig. För en av de två männen som bytte till meänkielispråkiga namn hade bytet skett 

redan i generationen innan. Paradoxalt nog är det en av dem som visade minst skamkänslor för 

sitt meänkielispråkiga efternamn. Den andra mannen bytte på eget initiativ från 

meänkielispråkigt till svenskspråkigt namn. I intervjuerna har inga frågor ställts om namnbyten. 

För slutsatser om omfattningen och betydelsen av namnbyten i Tornedalen krävs ett större 

material. 

9.6 Den dubbla identiteten 

Den nationella identiteten hos de intervjuade präglas av motsägelsefyllda känslor. Det är i 

inställningen till Finland och finnar som nationalismen kanske blir mest synlig. Många av de 

intervjuade har vittnat om sin egen släkts bakgrund i Finland, andra berättar om finska kvinnor 

som gift sig med tornedalska män. Ändå framträder tydligt att Finland och det finska för många 

varit en känslig fråga. Förhållningsättet till de finska och svenska elementen i den tornedalska 

identiteten går som en röd tråd genom intervjuerna. Hos en del märks en kluven identitet, hos 

andra en dubbel identitet.   



106 

 

Upplevd rädsla att finska skulle förbjudas 

I de debatter som fördes på 1930-talet, och fortfarande under andra världskriget, fanns en tydligt 

formulerad hotbild från en del om att det finska språket skulle försvinna från svenska 

Tornedalen. En man från Inlandsskolan, född 1935, kopplar ihop det han hörde som barn med 

språkförbudet. ”De (lärarna) sa att ni får inte prata finska, sa de (skratt)…det var…(förbjudet).” 

Han kommer ihåg att det vid den tiden diskuterades bland folk att finskan kommer att förbjudas 

helt på den svenska sidan av gränsen. ”De trodde fullt på det där att vi kommer att ta alla, alla 

här i byarna, de ska inte få prata finska. Man läste senare också om att finskan på svenska sidan 

den kommer att förbjudas helt, att den kommer inte att finnas…de som pratar finska här, men 

det vart inte så. Jag tycker att det är bra att den inte försvann helt och hållet.” 

Det finska språket bejakades aldrig 

Genomgående hos de intervjuade är att det finska språket aldrig omtalades i positiva ordalag 

som någonting värdefullt. En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, berättar att hon aldrig i 

folkskolan fick någon uppmuntran att förkovra sig i finska. Det var svenska som var idealet 

fastän en del lärare kom från byn och själva pratade finska. Den intervjuades familj hade ingen 

större kontakt med Finland förutom att de hade pigor från finska sidan som var släktingar till 

dem, men de hälsade sällan på släkten på den finska sidan. ”Man tänkte ju inte så mycket på 

det. Det var mycket sällan man var där man, men det var ju ja vissa saker som kanske kunde 

vara lite billigare att köpa där…men det var mycket lite kontakt, inte heller med ungdomar på 

finska sidan. Verksamheten inom Jordbrukare-Ungdomens Förbund var också på svenska.”   

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, minns inte att de någon gång i skolan fick lära sig om 

kultur och historia som berörde Finland eller Tornedalen. ”Läroböckerna var ju skrivna i södra 

Sverige så att det var det man läste.” Finskt språk eller finsk kultur bejakades aldrig på något 

särskilt sätt. ”Nej, det minns jag inte att någon i skolan, att man pratade i klassen... det var bara 

så för givet så man behövde inte ta ut det i skolan (skratt)”. Under danserna på svenska sidan 

kom många pojkar och flickor från Finland. ”Pappa hade ju mycket bekanta i Finland så de var 

ju och hälsade på hos oss, och vi hos dem. Det man alltså kände mest, det var ju att de hade ju 

betydligt fattigare än svenska sidan, i alla hem kan man säga. Det märkte man ju.” 

En man från Inlandsskolan, född 1935, upplevde aldrig att det finska språket hölls fram som 

något positivt. ”De kunde väl sina saker, lärarna på den tiden…så att man fick inte någonting 

som var fördel med finskan inte. De hade sina paragrafer att följa de också.” Han upplevde inte 

någon direkt nedsättande attityd från lärarna. ”Det var väl de som kunde vår finska, de sa nog 

aldrig ’finnjävel’ inte, utan det var kanske de som inte kunde finska.” Finnarna från Finland var 

annars lätta att förstå. ”Ja, jag har jobbat mycket i skogsarbete och mycket finska pojkar som 

jobbade här tillsammans. Och vi hade inga problem med att komma överens och prata.”  
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En kvinna från Inlandsskolan, född 1935, kommer inte ihåg att Finland eller finsk kultur har 

lyfts fram i skolan. ”Det var liksom vi och dom. Ja, jag vet inte, det var liksom att man inte ville 

ha att göra med de från Finland.” När hon själv flyttade till Stockholm frågade folk om hon 

kom från Finland. ”Det tyckte man inte om. Om de frågade sa jag att jag var från Pajala för 

namnet på min hemby låter så…(skratt).” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1946, upplevde att lärarna inte värdesatte finsk kultur och 

det finska språket. ”För det var mycket svensktalande lärare. De kom ju från Övik, från Luleå 

och Harads och de pratade alla svenska. Jag tror inte de tyckte om finska.” 

En man från Inlandsskolan, född 1939, berättar att i skolan fick de inte lära någonting om 

Finland. ”Utan geografimässigt så då for man ju direkt till Afrika och de där länderna. Ja 

herregud, nog visste man vad Kongo var, och man visste faktiskt mycket mer om Afrika än om 

Finland.” 

Minnen från kriget i Finland 

Många av de intervjuade har starka minnen från krigsåren då dramatiska händelser utspelade 

sig i finska Tornedalen. Genom flödet av finska flyktingar till den svenska sidan i slutet av 

kriget kom de också i kontakt med finnarna.  

En man från Inlandsskolan, född 1938, säger att det enda han kommer ihåg från skoltiden om 

Finland var att tyskarna brände ner finska Tornedalen 1944. ”Då var jag inte så gammal och då 

hade vi den här höga skolbyggnaden. Den var ju tre våningar hög och de som vågade klättrade 

upp på taket. Man såg ju hela östra himlavalvet var rött. Och sen satt jag ju vid vägen därborta 

för att det kom långa kolonner med finska flyktingar. Och de hamnade här i byn.” Under 

gymnasietiden gjorde han ett specialarbete om Finland och det finska språket. Han har också 

lärt mycket riksfinska när han arbetat med finländare i vuxen ålder.  

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1931, berättar att hennes familj inte hade någon släkt på 

finska sidan, men det hade däremot grannen. Grannens släktingar hade kor med sig som hennes 

familj tog hand om. Hon minns tyskarnas bränning av finska sidan som en dramatisk händelse. 

En del av de finska flyktingbarnen som skulle fortsätta i högre skola i Finland sen fick provsitta 

i svenska klasser för att lära sig svenska. Ibland var de över till Finland och handlade och de 

träffade senare finska ungdomar på danser. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1935, beskriver hur familjen var engagerad i en del 

smuggling. De hade släktingar i Finland och ganska mycket utbyte. Bland annat flyttade hans 

mormor tillbaka till Finland efter kriget. Han har många minnen av hur nedbränt och förstört 

allting var i Finland efter kriget, bland annat från en resa till Rovaniemi som de då börjat bygga 

upp. ”Och då hade ju folk flyttat tillbaka i byarna där och det första man gjorde det var att man 

byggde bastu och jag såg hur de bakade och gräddade bröd i skorstensruinerna som stod kvar 
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där.” Han upplevde att finska var mer lika i svenska och finska Tornedalen när han var barn. 

”Men nu är det helt borta den här. Så fort man kommer över på finska sidan, så då är det den 

här förfinade finskan.”  

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1937, minns hur hon från kallvinden i mormors hus såg 

hur tyskarna brände ner den finska sidan. Hon ser annars ingen skillnad i kulturen på finska och 

svenska sidan. ”Nej, inte som jag uppfattade det då, utan det nej, det var ju, det var ju flera 

flickor ifrån byn som var gifta på andra sidan och tvärtom. Det var nog först den där finska 

tangon…(skratt)… det var ju helt annan musik och det var helt andra danser. Och jag gillade 

verkligen den där finska långsamma…så att det var liksom… vi var så imponerad av finska 

killars dans. Och de var flitiga på att dansa…de hade då ingen skillnad på svenska tjejer.” I 

skolan lärde de sig däremot inte mycket om Finland. ”Jag vet inte hur mycket Finland man lärde 

sig… och historia, exempelvis, att vi har varit ett (gemensamt) land det tror jag aldrig vi har 

lärt oss i skolan.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, besökte släktingar ibland i Finland. Han minns också 

hur kriget kom nära genom Finlands inblandning. ”Bland annat en bro som dom sprängde. Det 

var en jädra smäll. Jag kommer ihåg klockan hoppa utför väggen. Det var ju inte roligt inte. För 

då kom ju finnarna med kor och hästar över älven.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, berättar hur det under kriget kom finska flyktingar 

över älven. Han minns hur myndigheterna gick runt och bestämde i vilka hus de skulle bo. ”De 

kom ju med båtarna. De kom med kor och allting över älven. Då byggde man på till och med 

båtar som man kunde få med sig djuren, får och hästar och sådant. Ja, det var ju som så 

spännande, att se tyskarna på andra sidan älven. Jag och brorsan, vi smet en natt, mitt i natten, 

då var potatisen ju upptagen, och vi låg där bland potatisblasten och gömde oss i högar bakom, 

och tittade på tyskarna när de brände byn. Ja, pappa kom och hämtade oss (skratt)...så att det 

har fastnat.” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1938, kommer ihåg hur finska kvinnor kom och bodde hos 

dem när de blivit evakuerade. ”Tanterna som var evakuerade stod på balkonger och grät när de 

såg lågorna från Finland. Sådant där har satt sig. Sen blev ju en del barn kvar som adopterades.” 

Hon visste inte att Finland tillhört Sverige förrän i vuxen ålder. Det hon minns från 

hembygdskunskapen i skolan var att de sjöng Var hälsad sköna Tornedal.”  

En man från Inlandsskolan, född 1931, berättar att det inte var förrän efter kriget som det 

började komma finländare som bosatte sig i byn. Så kom det också krigsbarn till byn. ”Det var 

en farbror till mig, de hade en flicka från Finland.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1937, har många minnen från krigstiden. Det kom många 

finska barn som flyktingar under kriget. Skolbarnen från byn fick använda skolsalen på 
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förmiddagen och de finska barnen på eftermiddagen. Skolbarnen fick också dela med sig av sitt 

material till de finska barnen. ”Vi hade sådana här blå skrivböcker och räkneböcker med 

linjeringsrad och allt möjligt, och då sa fröken att de där kan vi ge de här finska vännerna och 

så hämtade hon makulaturpapper från någon affär och vi fick sy själva och linjera. Vi kan 

använda de här så länge det går…och så delar vi radergummit i två delar och så satte vi den på 

den där finska vännens skola. Vi fick vara försiktigare med blyertspennorna för att när man 

hade tappat eller gjort, skrivit, fått slut på en penna så markerade fröken på tavlan hur många 

man hade tagit. Och antagligen var det någon slags ransonering. Så att vi fick ge en penna och 

halva suddgummit och linjalen fick vi ha tillsammans. Men skrivböckerna fick de också. Sen 

hade de en egen lärare och någon egen…de hade väl inte så många böcker, men någon läsebok 

förmodligen.” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1937: ”Jag har ett vagt minne, innan jag börjat skolan ännu, 

hur det var att de bombade i Finland. Och att det blev evakuering.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1933, minns hur svårt de hade det i Finland efter kriget när 

allt var sönderbränt. ”Pappa skickade mig över när jag kom från skolan…på vintern åkte jag 

skidor över älven…pappa skickade en ryggsäck full med kaffe och socker tror jag det var. Åkte 

ensam i mörkret över älven, över holmen, vi hade en holme mitt emot till Finland. Och där 

bodde några släktingar till pappas brors familj.” Han fick åka över med skidor och varor många 

gånger den vintern. Hans pappa hade många kontakter i Finland och de åkte många gånger och 

hälsade på. Familjen sysslade också med smuggling av kött och kaffe och annat. ”Jag kommer 

alltid ihåg att…det sitter kvar fortfarande faktiskt det där med att de hade det svårt och att allting 

brändes. Det har suttit kvar länge.” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1941, säger att Finland fick de inte lära sig något om i 

skolan. De fick exempelvis inte lära sig att Sverige och Finland tillhört samma stat en gång. 

”Men vi hade ju så…släktskap…alltså man kände ju det för det var ju många som kom från 

Finland. Och sedan så visste man vilka som var krigsbarn.”  

Kontakter med finska arbetare 

En man från Inlandsskolan, född 1946, upplevde ingen stor skillnad i språkanvändning när han 

flyttade till Kiruna. Han pratade svenska när det behövdes och därutöver meänkieli som han 

också fick prata med finländska arbetare. ”Ja, det var ju många finnar…och så fick man ju vara 

tolk åt dem när de kom, för finnarna som kom till Kiruna lärde sig aldrig svenska.”  

En man från Inlandsskolan, född 1939, kommer ihåg hur de hittade finska skogsarbetare i ladan 

hemma en morgon. De var på väg till skogsarbete och övernattade i ladan. Modern bjöd på 

mjölk, kaffe och vetebröd. De fick också torka kläderna. Senare blev de tagna av polisen. ”När 

polisen kommer sen och frågar, jaha, ni har haft folk här över natten…och om en polis gör…så 

måste du anmält det till polisen, men det fanns ju fan inga telefoner i byn.” De kände 
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medlidande med finnarna som försökte skaffa levebröd till familjen hemma i Finland. Han har 

arbetat mycket med finnar från tonåren och framåt.  Det har aldrig varit några problem, tycker 

han. 

Kontakter med släktingar i Finland 

En man från Gränsälvsskolan, född 1937: ”Det var dåligt med förbindelser. Det var ju motorbåt 

som det kostade 25 öre att åka med, som for i skytteltrafik, men det var ju mest när man skulle 

dit och handla och så där, och det var ju oftast så att finländarna kom över till oss. Men jag tror 

att det var få familjer som umgicks med någon över gränsen, inte som jag vet. ” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1924, hade två mostrar som var gifta i Finland men det var 

mera sällsynt. Därför hälsade de på släktingarna på finska sidan ibland. Riksgränsen tänkte han 

inte alls på. ”Nej, jag vet inte, vi var egentligen som hemma på bägge sidorna vet du genom att 

man hade släkten där också. Jo, vi var många kusiner som… man tyckte det (att man hörde 

ihop)…du vet att den där gränsen reagerar man inte för utan man tyckte att det smälte ihop.” 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1929, umgicks mycket med sina kusiner på finska sidan 

under skoltiden och tyckte inte att språket var något problem. ”Nej, jag tyckte att man var så 

hemma där också (skratt)…de pratade precis som vi.” 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, kände sig alltid som svensk eftersom hon bodde i 

Sverige och gick i svensk skola, men de kände många på finska sidan. När hon blev äldre åkte 

de båt eller skidor på vintern på dans i Finland. ”Och de hade en sådan där gasol som den 

pumpade så man började se vad folk det var på den där… och så var det en som spelade dragspel 

som kunde ja, ja tio minuter en och samma, nästan (skratt). Så hade man pjäxor och 

yllestrumpor.” 

En ingift man, född 1929 (i en annan del av Tornedalen), berättar att hans farmor bodde kvar 

på finska sidan så de hälsade på dagligen. ”Vi åkte skidor över och tog båt och rodde till finska 

sidan och hälsade på farmor.” De hade mycket nära kontakt. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1930, minns att de alltid hade mycket utbyte med Finland. 

”Vi hade här på lördag, och på söndagskväll var det på finska sidan. Jo, och sen var det slagsmål 

alltid under dansen. Det är många som inte kan, hantera spriten.” Han har alltid tyckt att det 

varit samma slags folk på båda sidor om gränsen. ”Samma jo. Men nu är det mindre 

sammanhållning än vi hade förr. Mindre man far och hälsar på nuförtiden än vad förr.” 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1932, berättar att de ofta var över och handlade i Finland 

och hon upplevde aldrig något problem med språket. ”Nej visst inte, det var samma språk. Jag 

tyckte de var som vi. Vi gjorde ingen skillnad på dem. Sen när vi började gå på dans, då kom 

de hit på våra danser och vi for dit när de hade.” Känslan var ändå att det var två olika nationer. 
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”Vi tyckte att de var nog fattigare än vi fast vi var väl inget rikt folk. Vi tog det för givet att vi 

är svenskar, och de var finnar.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1933, beskriver hur de hade kontakt med släkten i Finland 

under hans uppväxt. Oftast kom de från finska sidan och hälsade på. Som ung var han på dans 

i Finland ibland. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1937, berättar att de inte umgicks med de finska barnen, 

förutom med en pojke som han lärde känna. Finland kändes gammalmodigt när de gjorde besök 

där. ”Som barn tänkte…dom är då så fattiga, de har konstiga kläder, och så där primitivt tänkte 

jag… uppriktigt man tänkte så, att de såg lite annorlunda ut, och man visste ju att det var för att 

det var krig. Jag tror inte att man ville tänka negativt, men man såg lite granna att de var lite 

annorlunda. Vi hade det bättre.” 

Dålig samhörighet med Finland 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1942, berättar att de få gånger hon var på dans så drog hon 

sig för att dansa med en finsk kille. ”Nej, men jag vet inte…jag har aldrig varit och dansa 

ens...ibland så vart det sådan där i Finland att man kan gå och dansa. Och man såg där på dansen 

om det var en finsk kille där, nej, det var inte lika bra som en svensk, det var det inte (skratt). 

Det var sådan skillnad, det är sant.” Hennes man invänder att han som spelar dragspel själv 

alltid har gillat finsk musik. ”Jo, han gillar men jag gillar inte alls. Och det låter så grovt vissa 

låtar som jag inte riktigt gillar. Det är lite annorlunda folk ändå, fast visst är vi samma även om 

du kommer från Finland…men numera är det borta det där, men tidigare så var det mycket 

sådant.” Hon förknippar också Finland med kriget och att de gått igenom många svårigheter 

jämfört med Sverige. Hon minns också hur de hjälpte finnarna på olika sätt under andra 

världskriget.  

En kvinna från Inlandsskolan, född 1942, säger att hon aldrig känt någon särskild samhörighet 

med Finland. Det är svenska Tornedalen som varit hennes hembygd. Hon minns att det kom 

många finska kvinnor till byn efter kriget och de gifte sig med svenskarna. ”Man nedvärderade 

finnar lite grann…då sa man det är ju bara finnar. Man liksom tyckte att de var sämre än vi 

svenskar. ”  

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1934, berättar att hon inte är så glad över att så många 

finnar flyttat in i grannskapet. Hon har ingen kontakt med dem.  

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1934, tyckte inte att det var någon idé att läsa om Finland 

eller om finska språket i skolan. ”Vi hade ju tillräckligt med finska när alla pratade finska, 

varför skulle vi börja läsa det?” Hon kommer inte ihåg om de fick läsa någonting om Tornedalen 

eller Finland i skolan.  
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En kvinna från Inlandsskolan, född 1946, kommer ihåg att det efter kriget fanns en viss 

föreställning om att finnar kunde vara farliga. Läraren och hennes egna föräldrar kunde varna 

henne för det. ”Man tyckte att finnar var speciellt folk. Man hade hört att de var hemska och att 

man skulle vara rädd för dem och att karlarna hade stora knivar. Men det var då när det var krig. 

Men när jag gick i Övertorneå på utbildning så kände jag att man hör ju hemma med dem. Jag 

vet inte om det var finskan som gjorde det också. Då kunde man prata och de hade ju en annan 

finska än vad vi, men vi förstod varandra.” Så har hon också känt senare när hon i arbetet 

kommit i kontakt med finnar från Finland. 

Kluven mellan det finska och det svenska 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1935, beskriver hur hon har stått mellan den svenska och 

tornedalsfinska identiteten. På ett sätt var hon svensk. ”Jag vet inte hur man ska förklara det 

men… sen kanske man kände sig både… ja, inte finsk men tornedaling. Pajala. Norrland.”  

Hon ville inte säga namnet på hembyn för det namnet var så finskklingande. ”När de (i 

Stockholm) frågade, varifrån kommer du, kommer du ifrån Finland? Nej jag kommer från 

Pajala (skratt).” Hon känner sig samtidigt inte som stockholmare. ”Jag känner mig 

som…ingenting…(skratt). Nej för när man är utomlands också och de frågar varifrån kommer 

ni, då säger jag att vi bor i Stockholm, brukar jag säga. Ja, det är klart inte något mer i hembyn. 

Ja, det kanske är här hemmet. Just det att jag kommer från Norrland, och Norrland är stort 

brukar jag då säga. Ja men det är norra Norrland. Numera kanske jag säger Tornedalen, men 

förut när de inte visste riktigt då blev det ju Norrland.” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1946, beskriver hur hon alltid vandrat mellan det finska och 

svenska i sin identitet. ”Ibland har jag känt som att jag har klarat det, men nu känner jag mig 

inte så. Det var där i början…jag visste inte om jag var finsktalande eller om jag var 

svensktalande.” Hon har många gånger känt sig frustrerad för att språket ställt till hinder för 

henne. ”Jag tror att det har varit mest…jag har varit förbannad ibland när man inte har kunnat 

riktigt språket ordentligt, för jag tror finskan också har varit…inte har det varit riktig finska. 

Nej, och svenska kunde man nästan ingenting. Så det har jag känt ibland, att fasiken att man 

inte var född i Uppsala eller Boden eller någonstans så att man, ja…(lärt sig) ett språk och lärt 

det ordentligt.” En kusin i en näraliggande by sa att hon ibland var så förbannad på sina föräldrar 

för att de blev kvar i det meänkielispråkiga området hela livet. ”Ja, då tänkte jag att, men Gud 

så där har jag känt också ibland.” 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1948, märker fortfarande att hon ser skillnaden på en svensk 

och en tornedaling, exempelvis när hon är på affären. ”När man ser folk (så kan man säga) var 

det en svensk. Det är lite så där tudelat, att det var ingen utav oss utan det måste vara en svensk 

som var där.” Kulturellt känner hon sig som en blandning av någonting obestämt men nationellt 

känner hon sig som en svensk. Hon tror att den blandningen kanske försvinner i nästa 

generation, för hennes barn kan inte finska. Hon vet att det görs ansträngningar för att behålla 
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språket genom hemspråksundervisning och att det nu är tillåtet, men hon är pessimistisk om 

språkets framtid. ”En del kommer att kunna, och gilla, språket och kanske har det med Finland 

mer att göra, genom jobbet eller någonting. Men annars tror jag inte…för i och med de äldre så 

försvinner finskan mer och mer.” 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, berättar hur han alltid känt sig helsvensk. ”Det var ju 

för givet att jag var svensk, det var inget att tänka på. Man gick ju i svensk skola och gjorde 

svensk militärtjänstgöring och allt det där, så det var ju liksom inte en fråga…om man nu bodde 

i Luleå eller i Tornedalen har ingen betydelse.” 

En man från Inlandsskolan, född 1931, berättar att när han får välja mellan om han känt sig 

mest som tornedaling, malmfältsbo eller svensk så väljer han tornedaling. 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1952, beskriver hur hon alltid känt sig som en 

meänkielitalande tornedaling. ”Fast jag känner lite för Finland också i och för sig, ja, att jag hör 

som hemma uppe i Tornedalen. Det finns en närhet där. Absolut.”  

Mer hemma med finnar än smålänningar 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1938, säger att hon känner sig mer hemma med de som 

kommer från finska Tornedalen jämfört med exempelvis från Småland. ”Ändå har vi mer…för 

den här älven, den gränsen som vi har…det finns ju nästan ingen gräns ändå. Så nog tror jag att 

ändå Finland kommer närmare.”   

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1929, kände ingen kulturell skillnad när hon som barn 

var över till den finska sidan av älven. ”Nej, jag tyckte det inte var någon skillnad faktiskt. De 

var ju så nära släkt så det var kanske därför (skratt).” Samtidigt är det ingen tvekan om att hon 

alltid känt sig som svensk. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1930, berättar att han aldrig sett någon skillnad på finska 

och svenska Tornedalen. De har alltid pratat finska med varandra. ”Ja, fast det är det också, jag 

har ju släkt där. Och sen när man gick dit då, man kände direkt att man är gäst. Det är jävla 

trevligt mottagen alltid. Jo, och så när man röjer skogen, nå, det var mest finnar som högg. En 

vinter också jag var enda svensken i laget.”  Han har alltid känt att de tillhör ett och samma 

folk. 

En man från Gränsälvsskolan, född 1938, säger att hans mamma kommer från Finland och att 

han därför har ett särskilt förhållande till Finland jämfört med andra nordiska länder. ”Det var 

närmare. Jo, vi har varit mycket, vi har dansat mycket i Finland. Vi kände ju finska pojkar 

också, att…dom hade, Finland hade ju danser på helger, alltså söndag där borta. Eller så hade 

de röda dagar.” Inombords känner han sig numera mer som svensk än finsk, men nationellt har 

han alltid känt sig som svensk. Han har alltid använt svenska som skriftspråk. I skolan fanns 
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ingen som värnade det finska språket. ”Nä, det vete sjutton. Som det här landet är…jag tror mer 

att dom ville lära oss svenska. I och med att vi hade vuxit upp med finska nästan allihop.” 

Skillnaden mellan finnar och svenskar på dansen 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1925, vet att de hade släkt i Finland på hennes fars sida, 

men hon kommer mest ihåg att de träffade finska ungdomar på danserna. Det hon kommer ihåg 

är att de hade stövlar medan de svenska tornedalingarna hade pjäxor. 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1937, har inte alls känt sig finsk inombords, utan svensk, 

även om meänkieli var vardagsspråket. ”Det var så man umgicks med folk. Man pratar finska, 

och så just det där att mormor och morfar kunde bara finska, men det hade man då en 

förklaring…de hade någon gång i tiden kommit från Finland. Det visste vi. Det var därför de 

inte kunde svenska. Jo, vet du vad, fortfarande försöker jag lyssna på den här mixen på lördag 

som är på finska och svenska. Och jag kan ju få tårar i ögonen och gråta innerligt när de har 

sådan här svepande finsk tango när de sjunger, oj vad det rör mig…skulle inte falla mig in att 

gråta om någon sjöng det på svenska. Det var en helt annan stil på de där finska pojkarna. De 

dansade ju verkligen och höll riktigt som man ska hålla i (skratt)…det var liksom inget prat och 

trams utan man dansade. Och förmodligen är det som gör mig så tårögd när jag hör en riktig 

finsk tango.”  

Började prata finska först som vuxen 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1941, berättar hur hennes föräldrar pratade svenska med 

henne när hon var barn, men värdesatte ändå att finskan var ett gratis språk, att det var viktigt 

att man har det språket. Men det var inte förrän när hon som vuxen flyttade tillbaka till byn som 

hon började prata finska. ”Det har väl blivit, min mamma och jag, vi började när jag har varit 

ensam med henne…så då har vi pratat ganska, så där, skoja på finska. Och sedan träffade ju jag 

ofta, mamma hade ju sina föreningar och de hade sina…och sen så blev jag god vän med hennes 

väninnor och de pratar väl mest finska. Och så märkte man ju att man kom närmare varandra. 

Så det var viktigt. Var det några ord som jag inte visste så sa jag på svenska, för de visste ju 

vad det var.” 

Aldrig känt sig nära Finland 

En kvinna från Inlandsskolan, född 1942: ”Jag har aldrig känt mig så med Finland någonting, 

nej. Det är svenska som gäller. Jo, vet du att vi har så nära till Finland att vi skulle kunna vara 

där och handla närsomhelst, det är många som gör det, men inte vi. Jag vet inte det har aldrig 

blivit så (skratt). Hellre far jag till Luleå och till min dotter och handlar där.” Hon känner sig 

definitivt som en svensk. ”Svensk (skratt) såklart. Jag är hela mitt hjärta…det är svenskt. Ja det 

är ingen finsk.” 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1934, menar att hon är noga på att skilja på det svenska 

och finska och vill inte bli identifierad som finne. ”Vi var ju svenskar, man får inte blanda ihop 
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det där. Vi är svenskar vi är inte finnar. Jag blir nästan arg på en gång när man nämner om 

det…jag vill inte vara en finne (skratt). Vi är svenskar.” Hon retar sig på att sörlänningar tror 

att de kommer från Finland. Hon har heller ingen särskild känsla för finska Tornedalen. ”Vi har 

inte så mycket att göra med finska Tornedalen. Man har åkt över och handlat någonting men 

det är ju allt…där stannar det.” Språket är meänkieli på båda sidor, men de talar finsk meänkieli 

och hon själv svensk meänkieli. 

Ingen skillnad mellan det finska och det svenska 

En kvinna från Gränsälvsskolan, född 1937, kommer ihåg att finskan var dominerande i byn 

när hon växte upp. Det var ingen som mobbades för att de pratade finska, snarare om man 

vågade prata svenska. ”Men du vet att när jag var ung då hade man föräldrar och 

farföräldrar…flera generationer bakåt så var det bara finska. Så man hade aldrig mött en 

gamling som pratar svenska. Och du vet att man respekterade ju gamlingar på ett helt annat sätt, 

så det hade aldrig fallit mig in att prata svenska med dem…men sinsemellan också, nej, nog var 

finska vardagsspråket.” Hon har influenser från svensk kultur på sin pappas sida och från finsk 

kultur på sin mammas sida. Hon beskriver sin svenskspråkiga farmor som mycket intelligent, 

men det var mormor som uppmuntrade barnbarnen att läsa vidare. ”Hon var bestämd på att vi 

inte skulle bli pigor och drängar.” Hon har aldrig sett någon stor kulturell skillnad mellan det 

finska och det svenska. 

10. Den officiella idealbilden av Tornedalen 

Ett sätt att undersöka hur den officiella idealbilden av Tornedalen förändrades under främre 

delen av 1900-talet är att följa hur innehåll och form i läseboken I våra bygder förändrades. Det 

var professorn i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet, K.B. Wiklund, som tog initiativ 

till en särskild läsebok för Tornedalens skolbarn. Dessförinnan hade han utarbetat en ABC-bok 

för de finsktalande barnen i första klass. Genom att Julia Svedelius engagerades för uppdraget 

att skriva boken fick den också en tydlig koppling till arbetsstugorna. Boken gavs ut första 

gången 1917 och kom ut i sin tredje och sista upplaga 1948. Här har den första upplagan 1917 

jämförts med den starkt omarbetade upplagan 1940. 

Synen på Tornedalen, som Julia Svedelius förmedlar, reflekterar den konservativa 

rasbiologiska nationalismens utveckling under 1920- och 30-talet till den medborgerliga 

folkhemsnationalismen vid ingången av 1940-talet. Eftersom hon under hela perioden var så 

intimt engagerad i Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor, så kan man betrakta innehållet som 

den idealbild av Tornedalen och arbetsstugorna som myndigheterna ville förmedla till 

skolbarnen. Hon gifte sig 1905 med rektor Carl Svedelius, då bosatt i Luleå och en av 

initiativtagarna till arbetsstugorna i Norrbotten, som huvudsakligen förlades i Tornedalen. Som 

tidigare nämnts var landshövdingen stående ordförande och biskopen vice ordförande i 
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Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor. Arbetet leddes från 1906 av domkapitlets stiftsnotarie 

Albert Carlgren och han samarbetade nära med Julia Svedelius.  

I den första upplagan av I våra bygder märks att författarinnan och det nätverk av aktörer som 

påverkat bokens innehåll kommer från den södra delen av Sverige. Julia var född von Heijne 

på fideikommisset Edeby i Sörmland. När hon som 35-åring gifte sig med Carl Svedelius tyckte 

hon sig ha fått sin livsuppgift i det nordliga Ultima Thule. Det var ett begrepp inom romersk 

och grekisk mytologi som betydde ”yttersta Thule”, det område om tänktes ligga längst i norr.102 

I den tredje omarbetade upplagan från 1940 har undertiteln ändrats från En bok om Tornedalen 

till Läsebok för barnen i det nordligaste Sverige. Omredigeringen av läseboken berodde enligt 

förordet på att boken, genom den stora omvandlingen på alla områden i Norrbotten, börjat 

förlora sitt berättigande. 

I förordet anges även att författarinnan fått veta att boken också skulle fylla ett behov i 

nomadskolan och därför borde skrivas även med tanke på samernas barn. I 

redaktionskommittén ingick folkskoleinspektörerna Bertil Karnell och William Snell samt 

nomadskolinspektören Axel Callenberg. William Snell var en av de sex petitionärer som 1927 

hos Skolöverstyrelsen begärt att det finska språket skulle tillåtas att användas i folkskolans 

undervisning. På så vis var han en politiskt kontroversiell person i sammanhanget. Han var 

också en av grundarna till Jordbrukare-Ungdomens Förbund. Därför är det inte förvånande att 

en del av materialet till den nya upplagan nu tagits från tidskriften Tornedalen som gav ut av 

Jordbrukare-Ungdomens Förbund. 

Omslagsbilden i den första versionen från 1917 visade ett mörkt fjäll med ett gudomligt 

sprakande norrsken mot en likaledes mörk himmel. I 1940 års version ersattes den 

polarliknande naturbilden av en relativt modern bondgård med liggande panel och vita knutar i 

bakgrunden och en med en äldre knuttimring i förgrunden. I mitten av bilden en man som hissat 

den svenska flaggan i topp, omgiven av några barn. Det gör att man också kan tolka byggnaden 

på bilden som en arbetsstuga. I bakgrunden flyter en älv som med sin koppling till den hissade 

svenska flaggan förmodligen anspelar på Torne älv med Finland på den andra sidan. 

Innehållsligt har Tornedalen i omslagsbilden ändrats från en romantisk bild av Ultima Thule 

1917 till en nationellt integrerad gränsbygd där befolkningen definitivt är svensk. 

Anslaget är lika i de två upplagorna; inledningsdikten ”Norrbotten” av biskop Olof Bergqvist. 

I den utmålas hur ärkeängeln Gabriel på skapelsens sjunde dag står med Gud och försynt undrar 

över den ödsliga, grå och karga trakt som han ser längst i norr. Skulle det vara ett land för 

människor att bo på? Och den Högste svarar med emfas genom att räkna upp alla naturresurser 

som vilar i detta rika och slumrande framtidsland, men klädd i sin karga dräkt. Man förstår av 

en av verserna att ”folket i nordanland” ännu inte riktigt tillhör nationen: ”Med 

 
102 Lindskog 2010, 100 ff. 
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hembygdskärlekens starka band /skall det knytas vid fosterjord, /och sol skall lysa och flammors 

brand /försköna mitt land i nord.” Att det är tornedalingarna och samerna som avses med ”folket 

i nordanland” är det ingen tvekan om. Föreställningen om de från svenskarna avvikande 

grupperna i norr är oförändrad från 1917 till 1940. Målet för både den rasbiologiska 

nationalismen och folkhemsnationalismen var att överföra svenskt språk och svensk kultur till 

Tornedalen. Båda formerna av nationalism stod för en assimilerande kulturpolitik riktad mot 

tornedalingarna.  

I båda upplagorna beskrivs tacksamheten hos stiftelsens styrande över alla nationella och lokala 

bidrag till arbetsstugorna, men också arbetsstugebarnens vardagliga flit och gudfruktighet. I 

den senare upplagan har tidsperspektivet ändrats en aning. Det är nu en mor som berättar för 

sina barn hur tacksam hon är för att hon fick vara på arbetsstugan. Ett slags idealiserade sagolika 

vardagliga iakttagelser av livet i arbetsstugorna är också fler än i den första upplagan. En röd 

tråd genom båda upplagorna är den kristna framgångsberättelsen. Samerna överger sina 

hedniska riter och kristnas, gruvorna och vattenkraften tämjs, skogarna avverkas och genom 

kyrkoherdarnas anekdoter införlivas allt detta till en kristendomens seger över vidskepelse och 

en karg natur. Tornedalingarna och samerna införlivas i den svenska nationen genom 

mytologiska sagor och beskrivningar av hur välfärden breder ut sig i bygderna.  

Avslutningen skiljer sig mellan de två upplagorna. I det näst sista kapitlet i 1917 års upplaga 

beskrivs hur farmor har dött och transporteras i sin kista till julottan. Till kyrkoklockornas klang 

går barnen hand i hand in i kyrkan. Därefter följer sista kapitlet som är ”Julottans psalm”. I 

1940 års upplaga kommer Norge och Finland in på ett sätt som helt saknas i den första upplagan. 

I det näst sista kapitlet ”Goda grannar” skriver nomadskolinspektören Bertil Karnell om de 

nordiska grannländerna i norr och om Tornedalen som historisk gränsbygd till finska Lappland. 

Sista kapitlet utgörs av William Snells egenhändigt skrivna ”Tornedalssång” där han beskriver, 

på liknande sätt som Olof Bergqvist i inledningsdikten, hur naturens resurser med Guds hjälp 

skapar välfärd i Tornedalen. Här beskrivs också Tornedalens balansgång mellan det finska och 

svenska kulturarvet: ”Räckande fram en vänfast hand /åt näraliggande broderland, /ägande 

tvenne modersmål, /kärnfulla släkters tungomål, känna vi svenskt både stora och små /och älska 

vår flagga, gul och blå.”  Mer koncentrerat än så kan knappast den integrativa nationalismens 

påverkan på Tornedalen beskrivas.  

Den släktskap som både Karnell och Snell beskriver med Norge och Finland ska ses mot 

bakgrund av det andra världskriget som då pågick. I mars 1940 hade Finland efter tre månaders 

motstånd mot Sovjetunionen tvingats gå med på fred med stora landavträdelser. I april 

invaderades Norge av Tyskland. På hösten samma år trycktes den nya upplagan av I våra 

bygder.103 Efter andra världskriget tog det nordiska samarbetet fart på allvar. Nationalismen i 

 
103 Svedelius 1917; Svedelius 1940. 
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de nordiska länderna fick en ny skepnad. Ändå fortsatte assimileringspolitiken i skolan i 

Tornedalen som om ingenting hade hänt. 

11. Avslutning: skolbarnen i den nationalistiska folkskolan 

I undersökningen har kontinuiteten i skol- och språkpolitiken mot tornedalingarna från slutet 

av 1800-tal till början av 1960-tal undersökts med fokus på decennierna före och efter andra 

världskriget. Från 1809 och fram till andra halvan av 1900-talet fanns olika slags hotbilder som 

kopplades samman med tornedalingarna och Tornedalen som gränsområde till Finland. Det 

handlade om militära, utrikespolitiska, rasbiologiska, sociala, religiösa och kulturella hotbilder 

som myndigheter, organisationer och enskilda individer upplevde och förmedlade offentligt.  

Hotbilderna påverkade i allra högsta grad skol- och språkpolitiken, som här har betraktats som 

ett övergripande nationalistiskt utbildningssystem för Tornedalen, ett metasystem för 

utbildning. Nationalistiska värderingar fick stort genomslag i de enskilda utbildningarna. Det 

skapade ett informellt system av assimilerande värderingar med den gemensamma 

målsättningen att tornedalingarna skulle fostras socialt och integreras som svenskspråkiga 

medborgare, men också assimileras i den svenska nationen.  

De intervjuade gick i skola då nationalistiska idéer genomsyrade olika utbildningar i 

Tornedalen.  Idéerna hade en assimilerande påverkan på barn och vuxna och fick djupgående 

konsekvenser för deras meänkielispråkiga modersmål och kultur, samt den egna identiteten. 

Här ges en sammanfattande analys av hur språkpolitiken påverkade språkanvändning, 

självkänsla och identitet hos de intervjuade i de två skolorna och befolkningen som helhet i 

Tornedalen. Eftersom de tidigare eleverna intervjuades 2015 så dras även konklusioner som 

berör den nutida situationen hos tornedalingarna. Assimileringspolitiken påverkade inte bara 

utbildningsområdet utan också andra delar av samhället.  

Nationalismens assimilerande roll 

De samverkande institutionerna för utbildning i Tornedalen har här kallats för ett nationalistiskt 

metasystem för utbildning eftersom de olika typerna av utbildningar ses som ett informellt 

sammanhängande utbildningssystem. Gemensamt för de olika utbildningarna var det socialt 

fostrande och nationalistiska innehållet. Från slutet av 1800-talet till slutet av 1900-talet var den 

rådande normen att tornedalingar skulle tala svenska i skolan och att de skulle bejaka svensk 

kultur. De förbjöds att använda sitt finska modersmål i klassrummet och på rasterna. Under den 

perioden utvecklades nationalismen i Sverige från en rasbiologisk nationalism till en 

folkhemsnationalism. De skilde sig från varandra genom att den rasbiologiska nationalismen 

var mer exkluderande mot minoriteterna i nationalstaten. Under den perioden hade många av 

de aktörer som ingick i det nationella, regionala och lokala nätverk som utformade skolväsendet 

i Tornedalen en syn på tornedalingarna som rasmässigt men också socialt underlägsna de 

etniska svenskarna. Enligt företrädare för Svenska kyrkan och länsstyrelsen fanns ett behov att 
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socialt fostra de finskspråkiga i Tornedalen och att kulturellt assimilera dem in i den 

svenskspråkiga kulturen. 

Folkhemsnationalismen förknippas med övergången till ett genomfört demokratiskt folkstyre 

och en inkluderande hållning till olika sociala grupper i Sverige. Tornedalingarna erkändes som 

fullvärdiga medborgare i nationalstaten, men synen på svenska folket som en ”föreställd 

politisk gemenskap” utgick från att folket var svenskt med svenskspråkig kultur. Under båda 

perioderna av nationalism genomfördes samma slags assimilerande språkpolitik i skolan i 

Tornedalen. Eleverna fick lära sig att den svenska kulturen var överlägsen den finska. De fick 

i respektive utbildning veta att deras egen meänkielitalade kultur inte var värd att bevara. Det 

skapade också en mentalitet i samhället som utmärktes av en nedlåtande syn på Finland och det 

finska språket. Systemet av nationalistiska utbildningar i Tornedalen skapade därför ett 

assimilerande tryck på eleverna.  

För att förstå hur metasystemet påverkade barnen så måste man väga in att de nationalistiska 

värderingarna skapade en mentalitet i samhället som helhet, inte bara i skolan. Det tog sig 

uttryck i en vardaglig nationalism som undermedvetet påverkade den meänkielitalade och 

finskspråkiga kulturen på ett negativt sätt och ständigt uppmuntrade den svenska kulturen. 

Under 1900-talet växte exempelvis utbudet av varor som tornedalingarna kunde tänkas köpa. 

De användes i de meänkielitalande hemmen, men annonserna i tidningarna var skrivna på 

svenska. Varorna var oftast tillverkade i svenska fabriker.  Myndigheter bytte namn på en del 

av byarna från finska till svenska namn. De intervjuade beskriver hur de växlade till att prata 

svenska när de åkte in till större samhällen. De nationalistiska värderingarna i skolan kunde luta 

sig mot ett växande välfärdssamhälle där svenskan dominerade och var norm.  

Man måste också se på systemets utveckling över tid. Barnens föräldrar hade också blivit utsatta 

för den nationalistiska press som sattes på den tornedalsfinska kulturen. De hade precis som 

sina barn gått i en skola med förbud att tala finska. Föräldrarna överförde därför sina 

internaliserade värderingar till sina barn att skolan stod för det svenska samhället, att den 

svenska kulturen var överlägsen den meänkielitalade. De hade många gånger haft stora 

svårigheter i kontakt med det svenskspråkiga samhället. De insåg att det var bra för barnen med 

utbildning i det moderna samhälle som växte fram och hade över lag inget emot att barnen gick 

i skola. 

Tidigare har beskrivits den utrikespolitiska och militära hotbild som regering, riksdag och 

myndigheter kopplade samman med Tornedalen. Det gäller inte minst de finska fennomanernas 

angrepp på svenska myndigheter för att bedriva en assimileringspolitik mot tornedalingarna i 

Sverige. Motsättningarna mellan svenska och finska nationalister drev fram en aggressiv och 

polariserad retorik i tidningarna, vilket påverkade politiker, tjänstemän och lärare till att 

ytterligare slå vakt om den svenskspråkiga kulturen och exkludera den finskspråkiga kulturen. 
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De flesta av de intervjuade gick i skola när motsättningen till fennomanerna i Finland tonats 

ner från mitten av 1930-talet. De uttrycker i stället känslan av att meänkieli på något obestämt 

sätt var fult och icke-önskvärt i Sverige. Detsamma gäller de tidigare beskrivna officiellt 

upplevda hotbilder som förknippats med Tornedalen. Den tydligaste hotbild som skolbarnen 

själva upplevde var den militära hotbilden under andra världskriget. Då pågick kriget i Finland 

på andra sidan älven.  

Sociala familjeförhållanden 

Intervjuerna visar att den laestadianska väckelsens värderingar var självklara för barnen även 

om långt ifrån alla var laestadianer själva. Väckelsen predikade en undergivenhet inför 

överheten, som kan ha bidragit till att föräldrarna lättare accepterade försvenskningspolitiken i 

skolan. Laestadianismen var också del av Svenska kyrkan, som var drivande bakom 

assimileringspolitiken. Å andra sidan fanns många föräldrar som hade socialdemokratiska eller 

kommunistiska sympatier. Bland dem fanns en ideologisk grund för att protestera mot 

överheten. Som framgått hade de flesta av de intervjuade i Inlandsskolan den 

socialdemokratiska tidningen Norrländska Socialdemokraten i hemmet. När man ser till 

tidningsprenumerationerna verkar därför föräldrarna där ha haft mera socialistiska sympatier. 

Av intervjuerna framgår att en del av dem arbetat i gruvor i Malmfälten. Där var socialistiska 

värderingar en del av vardagslivet. Det var en stor kontrast till laestadianernas konservativa och 

antimoderna livssyn. 

Föräldrarna till de intervjuade var oftast kroppsarbetare. En del var födda i byn men andra 

kom dit som tillfälliga arbetare. Om man utgår från familjefäderna var 47 procent anställda 

utanför hemmet medan 28 procent drev eget jordbruk till övervägande del och 25 procent 

drev eget företag av något slag. Många kombinerade jordbruket med skogsarbete, flottning 

och vägarbete. I andra fall kunde pappan utveckla olika slags byggprojekt vid sidan av 

jordbruket och skogsarbetet. I ett fall kombinerades jordbruk och skogsarbete med rörmokeri. 

I en annan familj fanns generationer av byggnadssnickare. En av familjerna utvecklade ett 

familjeföretag med serviceverksamhet av olika slag kombinerat med ett hantverksyrke.  

När de intervjuade beskriver hur föräldrarna hade yrken som lärare, sjuksköterska, 

barnbespisningsanställd, telefonväxelarbetare eller caféidkare ser man hur en mer differentierad 

arbetsmarknad växte fram under 1940- och 1950-talet. Det gällde inte minst för kvinnorna som 

oftast varit hänvisade till arbete i jordbruket eller i hemmet. Bland de intervjuade finns flera 

exempel på att mammorna började arbeta utanför hemmet när barnen blivit äldre eller var 

vuxna. Den mer differentierade arbetsmarknaden syns också genom de föräldrar som var 

företagare och drev näringar som pensionat, åkeri, bensinmack eller byggföretag. Bilden av 

tornedalingen som oföretagsam och oförmögen att ändra sin sociala situation stämmer inte. 

Bland de intervjuade var en fjärdedel av papporna egenföretagare. Det visar att tornedalingarna 



121 

 

inte var passiva i förhållande till moderniseringen i samhället. De sökte nya möjligheter för att 

skapa en försörjning till familjen när samhället förändrades. 

I intervjuerna framkommer att det var självklart att barnen skulle hjälpa till med familjens 

försörjning. Det gällde inom jordbruket och skogsbruket men också inom familjeföretagen. Här 

finns en social aspekt som inte ska glömmas bort. Arbetet i hemmet kunde vara omfattande och 

med tunga arbetsuppgifter som gick ut över skolarbetet, som en del av de intervjuade har 

berättat om. I det fallet samverkade barnens sociala ställning med lärarnas ignorans för den 

meänkielispråkiga kulturen. De blev undertryckta både som social klass och som etnisk grupp.  

Exemplet med den intervjuade som berättar att hans pappa använde en ren i skogsarbetet visar 

på en lång historisk tradition av renskötsel bland tornedalingarna, men också den ekonomiska 

utsattheten hos en del av tornedalingarna. I 1928 års rennäringslag konstaterades att 

tornedalingarna av ekonomiska skäl hade behov av tämjda renar i jord- och skogsbruket. Det 

är en av anledningarna till att de fick rätt att fortsatt äga renar trots att rennäringen definierats 

som en exklusiv samisk rättighet. Det var en diskriminerande lagstiftning som drabbade ett 

historiskt tornedalskt kulturarv. Tornedalingarna fick nu äga ett begränsat antal renar, men de 

fick inte sköta dem själva. De måste anlita en person med samiskt påbrå för detta och det var 

länsstyrelsen som beviljade tillstånd till den same som fick rätt att bedriva 

koncessionsrenskötsel för en begränsad tid. Motiveringen bakom renskötsellagstiftningen 

byggde på rasbiologiska idéer om samerna och exkluderade av samma skäl tornedalingarna 

som renskötare till de renar som de ägde. 

Det närings- och kulturdiskriminerande förhållningssättet till tornedalingarna återkom när 

renmarkskommittén tillsattes 2021 för att lämna förslag om en ny renskötsellag och analysera 

det samiska folkets rätt till jakt och fiske. Tornedalingarnas koncessionsrenskötsel och tänkbara 

rätt till jakt och fiske nämndes inte i direktivet. Ingen inbjudan gick till Svenska tornedalingars 

riksförbund (STR-T) om att ingå i kommittén. Enligt ett senare tilläggsdirektiv angavs att 

kommittén ska ta hänsyn till lokalbefolkningens samt tornedalingarnas motsvarande behov av 

jakt och fiske samt behov hos övrig näringsverksamhet.104 Inte heller i tilläggsdirektivet angavs 

att tornedalingarnas särskilda koncessionsrenskötsel skulle ingå i utredningen av den nya 

renskötsellagstiftningen. Den exkluderande hållningen till tornedalingarnas territoriella 

rättigheter i samband med renskötseln går hand i hand med den förda assimileringspolitiken i 

skolan och på andra håll i samhället. Denna gick ut på att osynliggöra den meänkielispråkiga 

kulturen och att inte ta hänsyn till säregenheterna i den tornedalska kulturen. 

 
104 https://sou.gov.se/n-202102-renmarkskommitten/ 
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Den nationalistiska pedagogiken 

Lärarnas pedagogik i skolan styrdes av ett socialt fostrande och nationalistiskt mål som 

påverkade undervisningen i skolan. Inom metasystemet var den meänkielispråkiga kulturen 

värderingsmässigt underordnad den svenskspråkiga kulturen. Språkpolitiken inom de olika 

utbildningarna i Tornedalen underkände på ett samverkande sätt finskt språk och finsk kultur 

hos tornedalingarna. På motsvarande sätt tvingades eller påverkades eleverna i de olika 

utbildningarna att enbart prata svenska.  

Mötet med skolan blev en kulturell kollision för barnen eftersom nationalstatens krav på svensk 

kulturell homogenitet i skolan inte överensstämde med hembygdens finska språk och kultur. 

Lärarna kom in som en ny statusfylld yrkesgrupp tillsamman med andra tjänstemanna- och 

serviceyrken när folkskolan byggdes ut, det gällde i Tornedalen inte minst svenskspråkiga 

lärare. Under 1900-talet ökade andelen enbart svenskspråkiga lärare i Tornedalen så att de vid 

ingången till 1940-talet utgjorde hälften av lärarkåren i Tornedalen.105 Det överensstämmer med 

minnesbilden hos de intervjuade. Läraryrket sipprade in i vardagslivet som en ny social kategori 

när ett antal tornedalingar tog steget från arbetare till medelklass. Skolan var alltså från första 

början en del av det framväxande klassamhället, men i Tornedalen också med en nationalistisk 

ingång. 

Generellt var det sociala avståndet långt mellan eleverna och lärarna. Många av de intervjuade 

beskriver lärarna som ett slags högre stånd, personer som man bockade eller neg för när man 

träffade dem på byvägen. Så gjorde man inte med andra människor. En del beskriver att de 

var rädda för lärare, som var sedda som finare än folk i allmänhet. En av de intervjuade 

reflekterar över lärarnas sociala bakgrund och konstaterar att de ofta hade föräldrar som var 

tjänstemän eller tullare, men ibland från bondefamiljer.  

De nationalistiska värderingarna i samhället påverkade kraftfullt den pedagogiska kultur som 

lärarkollegiet på respektive skola verkade inom. Det tog sig i klassrummet uttryck i att all 

användning av finska var förbjuden och att överträdelser av förbudet ofta bestraffades av 

läraren. I jämförelsen mellan två lärarenkäter gjorda 1921 och 1968 ses en tydlig kontinuitet i 

språkpolitiken. Samtliga lärare i Tornedalen blev tillfrågade. Det förstnämnda året ansåg 78 

procent av lärarna att enbart svenska borde användas i undervisningen. År 1968 ansåg 91 

procent att svenska skulle vara undervisningsspråk, men att finska skulle användas som 

hjälpspråk.  

Det kategoriska förbudet mot att använda elevernas modersmål meänkieli i undervisningen 

pekar på den nationalistiska sidan av pedagogiken. I olika utbildningar och i arbetsstugorna 

fördes överallt fram åsikten att svenskt språk och kultur måste spridas i Tornedalen. 

 
105 Tenerz 1942. 
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Tornedalingarnas finskspråkiga kultur betraktades från sent 1800-tal och fram till mitten av 

1930-talet som ett kulturellt hot mot den svenska nationen. Vid övergången till 

folkhemsnationalismen på 1930-talet förändrades Sverige till ett demokratiskt styrt land med 

rösträtt för både män och kvinnor som inte var graderad efter inkomst. Samtidigt levde den 

nationalistiska föreställningen kvar att det svenska folkhemmet till sin kärna bestod av 

svenskt språk och svensk kultur. Den synen fortsatte att verka som ideal i skolan. Bland 

rektorer och lärare i Tornedalen upprätthölls den nationalistiska föreställningen att den finska 

kulturen var underlägsen den svenska. Här förenades språkpedagogiska idéer om att 

språkinlärning bara kunde ske på ett språk i taget, med idéer om att den svenska kulturen 

måste försvaras mot finskt inflytande.  

Från att de första statsskolorna inrättades 1888 till 1968 års grundskola behölls metoden att 

enbart använda svenska i undervisningen. Med tanke på att den samiska minoriteten från 

början av 1960-talet tilläts ha en samiskspråkig skola parallellt med den ordinarie 

svenskspråkiga skolan, så var skolpolitiken mot tornedalingarna diskriminerande. De två 

minoriteterna talade liknande finsk-ugriska språk och hade varit utsatta för en hård 

assimileringspolitik, men tornedalingarna fick ingen särskild skola med meänkieli på schemat. 

Tvärtom fortsatte den assimilerande språkpolitiken som tidigare. Likaså bestraffningarna om 

man talade meänkieli i skolan. Det fanns en komplex nationalistisk hotbild som förknippades 

med tornedalingarna, vilket fick genomslag i utbildningspolitiken. 

Enkäten med lärare från 1921, liksom intervjuerna med de som gick i skola från 1930-talet till 

1960-talet, visar att de meänkielitalande småskollärarna ändå ofta var pragmatiska och använde 

meänkieli vid behov. Men efter lågstadiet finns inga exempel i de intervjuades berättelser på att 

lärarna använde meänkieli. Lärarna på mellanstadiet kom också i högre grad från 

svenskspråkiga områden i Sverige och kunde inte meänkieli. Det fanns heller ingen förståelse 

hos Skolöverstyrelsen för de särskilda pedagogiska problem som fanns i folkskolan i 

Tornedalen. Det handlade inte bara om förbudet mot att använda sitt meänkielitalade 

modersmål i skolan utan också om en ignorans mot Finland och den finska kulturen i allmänhet. 

Under större delen av 1950-talet var det förbjudet för lärarna i Tornedalen att köpa finskspråkig 

litteratur till skolbiblioteken. Resultatet blev att allt som förknippades med finskt språk och 

finsk kultur nedvärderades i skolan men också i samhället som helhet. Det tornedalsfinska 

kulturarvet förnekades av staten.  

Enkäten med lärare, föräldrar och elever från 1968 visar att en tydlig majoritet då fortfarande 

ville att svenska skulle vara undervisningsspråk i skolan, men till skillnad från i lärarenkäten 

1921 ville en majoritet nu att finska skulle vara hjälpspråk i skolan. Man kan tolka svaren som 

att det fanns en stark prioritering att barnen skulle fokusera på att lära sig svenska i skolan, men 

inte med en straffande pedagogik som förbjöd användningen av meänkieli.  
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Det märks också bland de som intervjuats i den här rapporten, att förbudet mot att använda 

meänkieli hämmade kunskapsinhämtningen. Många exempel ges på hur svårt det var för en del 

barn att tillgodogöra sig undervisningen i skolan eftersom de hade så svårt att lära sig svenska. 

De som hade svårt för att lära sig svenska fick också stora svårigheter med att ta till sig övriga 

ämnen i skolan. En del kompenserade detta i vuxen ålder. Andra fick kunskapsluckor eller 

avskräcktes från att läsa vidare. Det innebar inte att det var så för alla. Det finns också exempel 

på de som hade lätt för sig och snabbt lärde sig svenska och även de som läste vidare till högre 

utbildningar och fick framgångsrika karriärer som tjänstemän eller politiker. 

Flera av de intervjuade anser i vuxen ålder att det hade varit bäst om de fått börja med att lära 

sig de olika ämnena i skolan på finska. Genomgående beskrivs hur de svaga och tysta barnen 

drabbades av förbudet att använda sitt modersmål i undervisningen. En av de intervjuade sattes 

i hjälpklass fastän det förmodligen var språktvånget som hämmade hans kunskapsinhämtning. 

Andra beskriver hur osäkra och blyga de kände sig eller hur rädda de var att hamna i hjälpklass 

eftersom de hade så svårt med svenskan i skolan. Men det fanns även de som inte kände sig 

besvärade av att enbart använda svenska och som såg det som något självklart som tillhörde 

skolans värld. 

Eftersom många av de intervjuade gick i skola under andra världskriget har de minnen av hur 

krigstiden påverkade undervisningen. Elever i Gränsälvsskolan berättar att militären lade beslag 

på skolbyggnaden. De fick ha sin undervisning i olika privata hem. En kvinna i Inlandsskolan 

berättar att de fick lämna skolan när finska flyktingar anlände. En motsägelsefylld pedagogisk 

situation uppstod. De finska flyktingbarnen i Gränsälvsskolan fick undervisning på finska av 

finskspråkiga lärare från Finland medan de meänkielitalande barnen i svenska Tornedalen fick 

undervisning på svenska.  

En av de intervjuade männen beskriver hur man i hans nära omgivning trodde att statens 

målsättning var att helt ta bort det finska språket från svenska Tornedalen. Han kände som 

barn rädsla för att det kanske skulle bli så. Hans känslor visar hur starkt det nationalistiska 

hotet mot finskt språk och kultur upplevdes i samhället. Skolsystemet var en del av den 

mentaliteten. Det finns bland de intervjuade endast en person som minns att meänkieli 

framhölls på ett positivt pedagogiskt sätt under skoltiden. Det var en man som började första 

klass i Inlandsskolan 1957. Det var samma år som riksdagsmannen Ragnar Lassinantti drev 

frågan om att förbudet mot finska i folkskolan skulle tas bort. Det stämmer i tiden med att 

Skolöverstyrelsen gick ut med propåer om att användning av finska i skolan inte skulle vara 

förbjudet längre. Den intervjuade kommer ihåg att läraren i de högre klasserna på 1960-talet 

läste ur böcker på finska, något som dittills hade varit förbjudet.  

Även på Tornedalens folkhögskola talades svenska men där handlade det om vuxna elever 

som frivilligt sökt till folkhögskolan. Det fanns inget formellt förbud mot att tala finska, men 
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andemeningen med folkhögskolans tillkomst var enligt stadgarna att sprida ”svenskt språk 

och svensk odling” i ”Norrbottens läns finskspråkiga bygder”. Det fanns i folkhögskolan även 

en målsättning att modernisera Tornedalens jordbruk, men att den anslöt till nätverket av 

nationalistiska utbildningar i Tornedalen framgår av många olika faktorer. Redan motiven 

bakom de ideella nationella insamlingarna vid starten talar sitt tydliga språk. Det framgår 

även av att landshövdingen var ständiga ordförande i styrelsen, att folkhögskolan tog över 

länsstyrelsens bildningskurser för att sprida svensk kultur i Tornedalen och att Tornedalens 

bibliotek, med förbud att inköp finskspråkig litteratur, knöts till folkhögskolan.  

Förhållningssättet till svenska och meänkieli i folkskolan och folkhögskolan var i högsta grad 

nationalistiskt motiverad. Utbildningarna ingick i ett nationellt nätverk av aktörer som 

arbetade för att försvenska Tornedalen. 

Språkförbud och bestraffningar 

Den främsta symbolen för den svenska nationalismen var språket. Att förbjuda meänkieli och 

till varje pris inpränta det svenska språket i skolbarnen var en daglig manifestation i svensk 

nationalism. Det innefattade att lyfta den svenska kulturens värde i allmänhet. Lärarna använde 

enbart svenska i undervisningen från första klass i Tornedalen trots att de flesta av barnen var 

nästan enbart meänkielitalande. Eleverna blev regelbundet bestraffade om de använde sitt 

modersmål i skolan eller i arbetsstugan. Av vittnesmålen framgår att den vanligaste 

bestraffningen om man talat meänkieli i skolan var kvarsittning, men det fanns också en ångest 

förknippad med bestraffningen som i sig själv var en bestraffning. Rädslan för att någon skulle 

skvallra gjorde att det blev ångestfyllt att prata meänkieli i skolan. En av de intervjuade 

kvinnorna från Inlandsskolan berättar hur hon sprungit hem och låtsas vara sjuk inför hotet från 

en klasskompis om att skvallra för läraren att hon talat meänkieli på rasten.  

Att använda modersmålet var ett brott mot ordningsreglerna på samma sätt som att använda 

vänster hand i stället för höger hand när man skrev. Flera berättar om elever som regelmässigt 

bestraffats för att de inte kunnat läxan eller på andra sätt haft svårt för sig i skolan. Som framgått 

berodde svårigheterna ofta på att de hade svårt att lära sig svenska när de inte fick använda sitt 

modersmål. De bestraffades ofta med slag med pekpinnen på fingrarna eller blev luggade eller 

dragna i örat. Det gällde även för de vänsterhänta. 

Eftersom förbudet att använda meänkieli tillhörde ordningsreglerna berodde graden av 

bestraffningar på vilken lärare man hade. Spännvidden var stor i en tid då skolaga fortfarande 

var tillåten. En av de manliga lärarna beskrivs som en förnedrande tyrann som barnen var rädda 

för. Den fysiska bestraffning han utsatte vissa barn för kan beskrivas som ren misshandel och 

hade med dagens regelverk i skolan säkert inneburit att han förlorat sin tjänst. Vissa av de 

intervjuade beskriver hur de känner personer som fått fysiska men av aga som de utsatts för. 

De fanns andra lärare som av de intervjuade beskrivits som snälla och förstående.  
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De flesta av de intervjuade berättar att det var förbjudet att tala meänkieli även på rasterna. 

Flera i de två skolorna berättar om förbudet, men inställningen är olika. En del kände en rädsla 

för att bli ertappad med att tala meänkieli. Andra tog mera lätt på förbudet. Det finns även 

intervjuade som inte kommer ihåg att det var förbjudet att tala meänkieli på rasten, men de allra 

flesta talar om ett förbud. Bara en av samtliga intervjuade från de två skolorna berättade att han 

fått offentlig aga inför klassen för att han pratat finska på rasten, ett minne som han upplevde 

som mycket förnedrande och kränkande. Han gick i Inlandsskolan. 

Av intervjuerna framgår också att barnen bestraffades mer regelmässigt och hårdare på 

Inlandsskolan om de talade finska i skolan. Flera av de intervjuade berättade att de fått sitta 

kvar efter skolan för att de pratat meänkieli. I Gränsälvsskolan är det bara en av de intervjuade 

som berättar om bestraffning för att ha prata meänkieli. Det vittnar om att lärarkulturen och den 

disciplinära praxisen skiljde sig mellan de två skolorna. Även föräldrarnas inställning varierade. 

Det vanligaste förhållningssättet i förhållande till lärarna verkar ha varit försiktighet. Man hade 

stor respekt för dem, men det fanns även föräldrar som inte accepterade att lärarna slog barnen 

och som protesterade. 

Av intervjuerna framgår också att det fanns sociala klasskillnader mellan eleverna. Det gäller 

inte minst de som gick i arbetsstuga. De hade låg status i byn och kunde få epitet som ”grötbarn” 

eller andra nedsättande beteckningar. De fick inte heller lämna arbetsstugans område, vilket 

bidrog till den sociala segregeringen. Arbetsstugubarnen fick inte heller använda sitt modersmål 

efter skoltid när de bodde i arbetsstugan. All sin vakna tid var de tvingade att prata svenska om 

de inte talade meänkieli i smyg. Även barn som kom från arbetarhem eller hem där fadern var 

hantverkare upplevde att de behandlades orättvist och ibland förödmjukande av läraren. Den 

meänkielispråkiga och sociala bakgrunden samvarierade. Att tala meänkieli och komma från 

fattiga förhållanden ökade risken för fysisk bestraffning i skolan. Mannen som blev offentligt 

agad inför klassen beskriver det som att det var skillnad på vem läraren kunde slå.  

Fler av de lärare som beskrivits som hårda i sin inställning till meänkieli i skolan var män och 

kom från svenskspråkiga bygder och talade enbart svenska. Men det fanns också 

meänkielitalande kvinnor som var hårda och bestraffade eleverna fysiskt. Det var inte heller 

alla svenskspråkiga lärare som betraktades som enbart negativa av de intervjuade. En del av 

dem som fått mest positiva omdömen var en svenskspråkig manlig lärare som kom från södra 

delen av Sverige. Han beskrevs som drivande i föreningslivet i byn och var liberalt inställd till 

att använda meänkieli i skolan och rättvis mot eleverna. I både Inlandsskolan och 

Gränsälvsskolan berättas om hur lärarna samlade pengar och arrangerade skolresor, en del 

långt ner till den södra delen av landet. Det upplevdes som positivt av skolbarnen. Lärarna 

gav så vis ett nytt innehåll till det dagliga livet och förde med sig en fläkt av det moderna till 

byarna.  
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Det fanns även genusskillnader. En generell hållning bland samtliga eleverna i båda skolorna 

verkar ha varit att de pratade finska så fort de trodde att ingen lärare fanns inom synhåll, men 

man kan iaktta skillnader mellan pojkars och flickors attityd till språkpolitiken i skolan.  

Flickorna lärde sig svenska mycket snabbare och använde även svenska mycket mer i sitt 

umgänge med varandra. Många av de intervjuade beskriver att flickorna var ambitiösare i 

skolan och hade lättare för att lära. I Gränsälvsskolan beskriver en av de intervjuade att flickorna 

byggde upp en tidig tvåspråkighet, men att de pratade lika mycket finska på rasterna som 

pojkarna.  I Inlandskolan var det mer regel att flickorna föredrog att prata svenska när de lärt 

sig språket. Det ansluter till skillnaden i bestraffningskultur mellan de två skolorna. Det faktum 

att risken för bestraffning var större i Inlandskolan om man pratade finska kan ha bidragit till 

en snabbare försvenskning. 

De intervjuade från båda skolorna vittnar om att pojkarna var busigare och bestraffades oftare 

än flickorna för olika förseelser. En av de manliga intervjuade från Inlandsskolan berättar att 

pojkarna kunde provocera lärare efter skolan slut genom att medvetet prata finska med varandra 

när läraren kom. Pojkarna utvecklade i högre grad en protestkultur mot ordningsregler och mot 

läraren som auktoritet. Flickorna utvecklade i högre grad en lydnadskultur. Den av lärarna 

styrda övervakningen av språkanvändningen överfördes till ett angiverisystem bland 

skolbarnen. Den yttrade sig i att barnen skvallrade om någon hade pratat finska i skolan eller 

på rasten. Oftast var det flickorna som gjorde det. På så vis internaliserades lärarnas 

övervakning av språkanvändningen i skolbarnen. De gick från att vakta sig själva till att också 

övervaka så att ingen annan pratade meänkieli. Men det fanns även bland de intervjuade 

exempel på flickor som protesterade mot auktoritära regler. Hur mycket det handlade om 

protester mot språkförbudet framgår inte. 

Den assimilerande språkpolitiken i Tornedalen förändrades inte efter andra världskriget. Det 

visar intervjuerna med de tidigare eleverna i Inlandsskolan och Gränsälvsskolan. De vittnar om 

att det fortfarande var förbjudet för skolbarnen att prata finska i skolan. Inom skolväsendet 

behölls även efter andra världskriget premissen att svenskt språk och svensk kultur skulle 

fortsätta att definiera tornedalingarnas identitet.  

Språkförändringen hos skolbarnen 

Nästan alla de intervjuade använde meänkieli i sina familjer innan de började skolan.  Det var 

föräldrarnas språk och av intervjuerna framgår att många av dem talade en bristfällig svenska.  

Bland de barn som lärde sig svenska använde man ändå meänkieli i hemmet eftersom det fanns 

äldre släktingar hemma som inte alls talade svenska. Modersmålet meänkieli användes av 

hänsyn till dem. 

Komplexiteten i det språkbyte som skedde efter andra världskriget illustreras av attityden till 

svenska och meänkieli bland de unga. Där fanns ett förbud att tala meänkieli i skolan som 
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förminskade den meänkielitalade kulturen. Samtidigt förde den svenska kulturen med sig 

någonting nytt som attraherade de unga. Den var i sin tur starkt påverkad av den amerikanska 

kulturen efter andra världskriget. De utifrån kommande influenserna bröt den inåtvändhet som 

präglat Tornedalen. Det kan förklara varför ungdomarna allt mera började prata svenska och att 

så få av de vuxna öppet protesterade mot försvenskningen.  

Föräldrarna hade olika sätt att förhålla sig till användningen av meänkieli och svenska i samtal 

med barnen. Ett tydligt mönster är att mammorna kunde prata bättre svenska än papporna. I 

några fall ansträngde sig mammorna att prata enbart svenska med barnen för att de skulle träna 

sig. De som bott i gruvorter som Svappavaara eller Kiruna hade börjat använda svenska där. 

När de sedan flyttade till byn, eller gifte in sig i en familj i byn, fortsatte de att använda svenska. 

Närheten till de stora industriorterna i Malmfälten, och dominansen av svenska där, kan vara 

en förklaring till den högre andelen tvåspråkiga i Inlandsskolan jämfört med Gränsälvsskolan. 

I Inlandsskolan kan man också se en hårdare attityd mot användningen av finska i skolan. 

Bestraffningarna var hådare. Det kan vara ytterligare en anledning till att tvåspråkighet 

användes i högre omfattning som samtalsspråk utanför hemmet i Inlandsskolan än i 

Gränsälvsskolan, som framgått av Tabell 2. Det förekom bestraffningar för att man pratat finska 

även i Gränsälvsskolan, men det verkar ha varit en mjukare hållning där. Där finns elever som 

beskriver att lärarna var mycket fina och inte alls våldsamma, som de hört berättas om från 

andra håll i Tornedalen. 

Även militariseringen av Tornedalen under andra världskriget påverkade språkförändringen. 

Dels ökade det militära och utrikespolitiska hotet vid gränsen mot Finland mycket starkt med 

krigsutvecklingen. Det underbyggde känslan av att svensk tillhörighet var viktig att hålla fast 

vid för tornedalingarna. En annan faktor för övergången till tvåspråkighet under kriget var att 

Tornedalen fylldes av svenskspråkig militär. Militariseringen av Tornedalen inleddes direkt vid 

krigsutbrottet 1939 och fortsatte efter kriget. Då omvandlades gränsområdet mellan Kalix och 

Torne älvar till en militär skyddszon som kallades Kalixlinjen. Där var det förbjudet för 

utlänningar att vistas. Förrådsutrymmen hyrdes av privatpersoner till militära lager, skyddsrum 

byggdes och artilleripjäser gömdes i maskerade uthus. Den beskrivna akuta militära hotbilden 

vid riksgränsen inverkade på motiveringen till att vilja använda svenska i högre grad. 

Tornedalingarna hade militärer inhysta i sina hem, en del öppnade caféer eller sålde bröd och 

andra livsmedel till de inkallade. Det fanns starka incitament för att bättra på svenskan. 

En brytpunkt för språkanvändningen kan skönjas under krigsåren. Bland de som började första 

klass innan 1942 är det ingen av de intervjuade som angett att de använt både svenska och 

meänkieli regelbundet i hemmet. Bara en har använt båda språken regelbundet i samhället 

utanför hemmet. Bland de som började skolan 1942 eller senare är det sex personer som börjat 

använda svenska i hemmen och nio personer som börjat använda båda språken i byn. Även om 
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den militära hotbilden inte var påtaglig i klassrummet så påverkades både lärare och skolbarn 

av krigets efterverkningar. Tornedalen förvandlades till en påtaglig militär buffertzon mot öster. 

Hotbilderna fanns underförstått kvar i klassrummen. Meänkieli var fortsatt förbjudet att 

användas i klassrummet efter kriget. 

Konsekvenserna för tornedalingarna 

I samtalen med de intervjuade i vuxen ålder har barndom i skolan rekonstruerats genom deras 

minnesbilder från skoltiden. Samtidigt har de som vuxna reflekterat över hur skolgången 

påverkat deras vuxna liv. I den reflektionen har de införlivat debatter som förts om tornedalsk 

identitet, språkkompetens och meänkieli som minoritetsspråk. En sådan debatt var den om 

tornedalingarna som halvspråkiga. Språkforskaren Nils-Eric Hansegård, Uppsala universitet, 

hävdade 1968 att många tornedalingar på grund av förbudet att prata finska i skolan blivit 

stigmatiserade och att de längre fram i livet blivit språkligt handikappade. De kunde inte 

uttrycka sig bra vare sig på finska eller svenska.106 Halvspråksteorin kritiserades senare av 

språkforskare som menade att det inte existerar halvspråkighet, utan enbart språk vars innehåll 

och uttrycksförmåga påverkas av en rad sociala, etniska, ekonomiska och andra variabler.107 En 

annan massmedial debatt är den som handlade om ifall meänkieli var att betrakta som ett språk 

eller en dialekt. Allt detta har i vuxen ålder påverkat de intervjuades självsyn liksom det faktum 

att tornedalingarna 1999 av Sveriges riksdag definierades som en nationell minoritet och 

meänkieli som ett nationellt minoritetsspråk.   

Redan när de gick i skolan visste många att de som vuxna måste lämna byn och kanske också 

Tornedalen. Det gällde särskilt för flickorna eftersom jord- och skogsbruk fortfarande 

dominerade som sysselsättning under 1940- och 1950-talet. Där fanns inte många 

arbetstillfällen för kvinnor. Undersökningen av migrationsmönster i vuxen ålder hos 544 

tidigare elever från de två skolorna visar att omkring en tredjedel av kvinnorna och männen 

fanns kvar i Tornedalen 30‒40 år efter att de gått ut skolan. Resten hade flyttat till den 

svenskspråkiga delen av landet. I Inlandskolan var det 19 procent av kvinnorna och 10 procent 

av männen, och i Gränsälvsskolan 13 procent av kvinnorna och 8 procent av männen, som då 

bodde utanför Norrbotten. Migrationsmönstren har framgått av Tabell 5 och 6 tidigare. De 

illustrerar nödvändigheten av att lära sig svenska och visar också varför flickorna så tidigt 

började använda svenska i vardagslivet. 

Samtidigt beskriver många av de som flyttade att de var stigmatiserade av den statliga 

språkpolitiken i skolan. De beskriver sin känsla av mindervärdighet och skam inför sin 

tornedalsfinska kultur och meänkieli som sitt modersmål. Andra berättar om skammen för sitt 

finskklingande namn och hur de försökt dölja sin tornedalska bakgrund när de flyttade söderut 

 
106 Hansegård 1968; Hansegård 1990; Elenius 2009c; Hyltenstam & Salö 2022. 
107 Martin-Jones & Romaine 1984; Romaine 2000. 
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till Stockholm eller andra städer. En del beskriver hur svårt de haft att tala svenska i offentliga 

sammanhang därför att den svenskspråkiga pedagogiken gjorde att de inte lärde sig grunderna 

i svenska. En exkluderande nationalism blockerade användningen av tornedalingarnas 

modersmål i undervisningen. De som hade lätt för sig i skolan, eller de som hade en 

förförståelse av svenska i familjen, lärde sig snabbt och klarade sig språkligt bra efter skolan i 

svenskspråkiga sammanhang. Andra gick tysta genom hela skoltiden.  

Intervjuerna har visat att det sätt på vilket staten ignorerade de särskilda svårigheter som barnen 

i Tornedalen hade att lära sig svenska gjorde att de blev sämre rustade att tala, läsa och skriva 

på svenska. Tidigare forskning har också visat att det hämmade kontakten med svenska 

myndigheter, men att det också undergrävde den tornedalsfinska kulturen.108 Det är många av 

de intervjuade som uttryckt svårigheten att ta till sig de allmänna ämnen i skolan när de måste 

göra det på ett språk som de inte behärskade. De har också under sitt vuxna liv burit på ett 

språkligt och psykologiskt handikapp i svenskspråkiga miljöer. Det finns även de som har 

positiva minnen av sin skoltid och som inte upplevde någon påtaglig assimileringspolitik i 

skolan. Att tala svenska och inte meänkieli upplevdes av dem som en självklar norm.  

Genom intervjuerna går också en känsla av förlust. Tvånget att prata svenska i skolan skapade 

ett socialt avstånd mellan den meänkielispråkiga och svenskspråkiga kulturen. Den sistnämnda 

tillhörde det sociala finrummet. Den meänkielispråkiga kulturen tillhörde lågstatusområdet. 

Som beskrivits avskaffades de särskilda statliga skolorna i Tornedalen 1940, men som 

intervjuerna visat förbjöds skolbarnen även under 1950-talet att använda meänkieli i skolan. 

Trots att den socialdemokratiske ecklesiastikministern Arthur Engberg 1936 drev igenom att 

finska skulle få användas frivilligt i fortsättningsskolan, så var det ytterst få elever i Tornedalen 

som tog chansen att läsa finska där. I realiteten fortsatte assimileringspolitiken i skolan under 

hela 1950-talet. Språkpolitiken har även fått konsekvenser för senare generationer. Flera av de 

intervjuade beskriver hur de av skamkänslor eller för att hjälpa sina barn inte har lärt dem 

meänkieli. Barnen och senare barnbarnen har stått främmande och utanför den meänkielitalade 

kulturen i Tornedalen.  

Den personligt upplevda nationella och kulturella identiteten har präglats av motsägelsefyllda 

känslor. De som flyttade söderut förnekade i vissa fall att de kom från Tornedalen. De skämdes 

för meänkieli som språk, för Tornedalens association till Finland, för sina finskklingande 

efternamn eller namnen på hembyarna som svenskarna inte kunde uttala. Samtidigt kände de 

sig som svenskar och ville bli betraktade som svenskar. De hade en slags dubbla identiteter. 

 

 
108 Winsa 1996; Winsa 1998; Elenius & Ekenberg 2002; Winsa 2005; Elenius 2005. 
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Slutord 

Myndigheternas samfällda assimilerande politik skapade ett socialt tryck på tornedalingarna 

som berörde deras innersta identitet. På så vis fick språket en särskild betydelse i 

assimileringspolitiken. I offentligheten förnekades tornedalingarna att bejaka sin 

tornedalsfinska kultur genom modersmålet meänkieli. Det användes i privata sammanhang 

eller som informellt samtalsspråk parallellt med svenska. En del av de som gick i skolan 

upplevde inte tvånget att enbart tala svenska i skolan som betungande. De finns många 

tornedalingar som upplevt skoltiden som en ljus tid, men de flesta fick i skolan en känsla av 

mindervärdighet i förhållande till den svenskspråkiga kulturen.  

Skolan bidrog till att integrera tornedalingarna i det svenska samhället, men skapade också 

djupa sår hos de barn som blev bestraffade i skolan för sitt språk och sin kultur. Det har fått 

konsekvenser i efterkommande generationer för de barn och barnbarn som i dag inte kan förstå 

eller tala meänkieli. Många föräldrar valde att inte förmedla meänkieli som modersmål till 

barnen i hopp om att de skulle få bättre förutsättningar än de själva haft i det svenska samhället. 

Det gjorde att barnen blev avskurna från föräldrarnas modersmål och den meänkielispråkiga 

dimensionen av Tornedalens kultur. Språkpolitiken har också hämmat kontakterna med 

släktingar i Finland och olika former av samarbete över riksgränsen. Flera av de intervjuade har 

beskrivit ett främlingskap för Finland och den finska kulturen medan andra uttryckt känslan av 

att det är samma folk, men i två skilda nationer.  

Staten har också diskriminerat tornedalingarna i jämförelse med samerna. Med 

renskötsellagarna 1886, 1898 och 1928 definierades renskötseln som en exklusiv samisk 

rättighet. Tornedalingarnas historiska tradition att kombinera jordbruk med renskötsel 

ifrågasattes. Den tilläts slutligen i 1928 års lagstiftning, men med förbehållet att tornedalingarna 

inte själva fick sköta sina renar. Det måste vara en same, som efter koncession från 

länsstyrelsen, gjorde detta. Precis som i språkpolitiken kan man här se en lång kontinuitet i 

statens förhållningssätt till tornedalingarna. Som tidigare nämnts tillsattes Renmarkskommittén 

2021 för att utarbeta ett nytt förslag till renskötsellag.  Inga ledamöter utsågs för att 

representerade koncessionsrenskötseln i Tornedalen, något som Tornedalingarnas riksförbund 

(STR-T) protesterat mot.  

En likartad diskriminering som inom renskötseln skedde när en särskild nomadskola inrättades 

1962. De samiska föräldrarna fick då välja om de ville att deras barn skulle få undervisning på 

samiska eller svenska. Trots att tornedalingarna varit utsatta för en precis likadan 

språkassimilerande politik i skolan erbjöds de inte någon liknande skolform på meänkieli. 

Svenska staten har med sin politik utsått söndring mellan samer och tornedalingar i norra 

Sverige. 
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Den nationalistiska pedagogiken inom utbildningen i Tornedalen förbjöd den 

meänkielispråkiga kulturen att ta plats i offentligheten. Det hämmade möjligheten att utveckla 

ett politiskt deltagande i samhället på modersmålet. Förbuden att använda meänkieli i olika 

former av utbildningar samverkade med rasbiologiska föreställningar i samhället om 

tornedalingarnas lägre mänskliga värde. Tornedalingarna kopplades också samman med 

kulturella, politiska och militära hotbilder som ifrågasatte deras nationella lojalitet. På så vis 

bildade de olika utbildningarna och utbildningsinsatserna ett övergripande nationalistiskt 

metasystem med det gemensamma syftet att försvenska tornedalingarna. Det informella 

systemet var sanktionerat av svenska staten som också var drivande bakom 

assimileringspolitikens genomförande. Sammanfattningsvis har försvenskningspolitiken som 

svenska staten drivit i skolan och samhället i övrigt förorsakat stor skada för tornedalingarna. 
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