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Fritjof Parkalombolo (Lombolo) föddes 1892 
i ödemarksbyn Parkalompolo, som det andra 
oäkta barnet till Maria ” Junkan Maija” Junkka. 
Fritjof visste inte säkert vem som var hans 
far men det sades i byn att det var kronoläns
man CWD Hacksell. Modern Maija var 
sjuklig och förblev ogift. Då det inte fanns 
eko nomiska möjligheter för henne att ta hand 
om barnen blev de föremål för den tidens 
fattigvård, nämligen att bli bortauktione rade 
till lägstbjudande inom Pajala socken. Fritjof 
kom till sin första av åtskilliga foster familjer då 
han endast var några veckor gammal och for 
mycket illa. Han berättade att han som sju
åring bott hos en familj i Peräjävaara och att 
han inte fick sitta med vid matbordet, utan 
behandlades som en lägre stående varelse, 
vilket han tyckte var märkligt i en familj som 

predikade det kristna budskapet. Hos en 
annan familj fick han inte någon sängplats 
utan fick ligga på golvet under en bänk och 
samsas med hunden, hunden som han sa 
räddade hans liv då han annars hade frusit 
ihjäl utan hundens värme. Till sist hamnade 
Fritjof dock i en bra familj, hos familjen Autio 
i Erkheikki. Han talade alltid med stor värme 
om familjen som såg honom som en familje
medlem. ”Det var en fin familj där fattig som 
rik fick mat om så behövdes”.  Hans skol gång 
var bristfällig, sammanlagt fem år i skolan, 
var av två år i Kieksiäsvaara och tre år i 
Erk heikki vilket han kompenserade 
senare i livet genom självstudier och flitiga 
besök på biblio teket. 

Han började tidigt arbeta i skogen men 
flyttade 1913 till det uppväxande Kiruna där 
han arbetade som kusk och i gruvan. Redan 
efter något år i Kiruna begav han sig av till 
Norge där han 1916 började arbeta i kop par
smältverket vid Sulitelmagruvan. Han reste 
dit i sällskap med sin fästmö Hulda Järvinen. 
De gifte sig i Norge 1917 och året därpå åter
vände de till Kiruna. Det var sannolikt under 
denna period som Lombolo började enga gera 
sig i politiskt, först hos syndikalisterna men 

1919 blev han medlem i det nystartade 
kom munistiska partiet. Eftersom han var 
två språkig blev han tidigt en flitigt anlitad 
funk tionär bland de finsktalande kommu
nisterna. 

Landsförräderirättegången 1921 
Det var oroligt i det politiska livet, norr
bottenskommunisterna sympatiserade med 
de kämpande finländska kommunisterna. 
Vissa av dem var pådrivande i att genom föra 
en väpnad revolution i norra Skandinavien 
och bilda en sovjetrepublik. Två av de mer ton
givande i den rörelsen var William Heikki nen 
och Karl Niemi. Det var troligen genom dem 
Fritjof fick i uppdrag att leverera ett brev till 
en för honom okänd person i Stockholm. 
Brevet innehöll krypterad text. Han åkte 
tåg från Kiruna och promenerade från Stock
holms central till en anvisad adress. Vad han 
inte kände till var att spionpolisen (nuva
rande Säkerhetspolisen) hade spaning mot 
adressen. Fritjof greps tillsammans med bland 
andra Karl Niemi och fick tillbringa tre 
månader i häkte på Långholmen. Vid rätte
gången friades dock både han och Niemi 
från alla anklagelser medan Heikkinen 

Fritjof Parkalombolo
– humanist, kommunist och kulturkämpe
Att Kiruna har ett rikt förenings
liv är väl känt, och det är många som 
under årens lopp bidragit till detta. 
Vissa har lyfts fram i de historie
skrivningarna som gjorts om våra 
trakter, andra har mer eller mindre 
glömts bort. Till exempel Fritjof 
Parkalombolo.
Här berättar Fredrik Mattsson 
om denne man som under flera 
decennier var en ledargestalt inom 
Kiruna förenings och kulturliv.

Fritjof Parkalombolo (1892-1968) Var under flera decennier en ledargestalt inom Kirunas 
förenings- och kulturliv. Här en bild av Fritjof under en roddtur på ålderns höst. Bilden är 
lånad av Birgit Wälivaara-Solhed.

Fritjof Parkalombolo som han skildrades i 
Porträttgalleri från Norrbotten län (1937).
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dömdes till fyra och ett halvt års fängelse för 
landsförräderi.  

Det framkom dock senare uppgifter att 
Niemi var djupare involverad i plane ringarna 
än vad som framkom under rättegången. 
Drygt 40 år senare 1964, berättade även Fritjof 
i en intervju i Svenska Dagbladet att:

”Vi var verkligen finnvänliga här uppe, 
men när de styrande i Stockholm förutsatte att vi 
var kuppvänliga tog de fel. Jag var aldrig aktiv i 
den rörelsen men meningen, han gör en paus 
och tillägger med en finurlig glimt: Men det 
var meningen att jag kanske skulle bli det”. 

Sovjetunionen och Kirunasvenskarna
Arbetslösheten i Sverige var stor under 
1920talet och inspirerade av den ryska 
revolutionen 1917 drömde många om arbete 
och en bättre tillvaro i det nya Sovjet. När 
Svenska kommunistpartiet hjälpte till med 
visum och lovade dem en privilegierad till
varo i Karelen var det många som tog chansen 
och reste dit. Karelen var tänkt att bli socia
lismens skyltfönster mot omvärlden, ett 
mönstersamhälle. Verkligheten blev dock 
den raka motsatsen. Åren 1936 till 1938 kallas 
för den stora terrorns år i Sovjetunionen. Det 
var under denna tid som Stalin med hjälp 
av läger, fängelser och den hemliga polisen 
(NKVD) gjorde omfattande utrensningar av 
verkliga eller inbillade fiender. Ett stort antal 
finländare och svenskar blev avrättade efter 
påstådda brott mot staten och många slutade 
sina dagar i Stalins arbetsläger, så kallade 
”Gulag”. Bland Kirunakommunisterna brukar 
Karl Niemi särskilt omnämnas som den stora 
emigrantrekryteraren. Efter att Heikkinen 
avtjänat sitt fängelsestraff efter landsför räde ri
rättegången emigrerade även han och Niemi 
till Karelen. Efter något åt arresterades de av 
NKVD och blev arkebuserade efter sum ma
riska rättegångar där de tvingades att erkänna 
”sina brott” mot staten.

Fritjof tänkte själv emigrera och berättade 
i SvD 1964:

”Gubbarna i Stockholm lovade mig ett 
litet jordbruk i Karelen men när jag kom till 
Leningrad fick jag besked om att det var otänk
bart. Då sade min hustru tvärt nej och jag 
var inte där mer än två månader /…/ Jag 
fick lite skällning här uppe i Kiruna men det 
gjorde inget”. 

Fritjofs korta resa till Sovjet skedde 1927, 
då hade han redan varit där en gång tidigare 
men då i egenskap av aktiv kommunist mer än 
som tilltänkt emigrant. På frågan om varför det 
gick så illa för svenskarna som emigre rade till 
Sovjet under 1930talet svarade han i SvD att:

 ”/.../ det inte var Sovjetregeringens fel att 
det gick galet. De hade den rätta viljan men 
det saboterades av den politiska polisen som 
arbetade mot den politiska ledningen. När 
svenskarna märkte det ville de inte vara kvar 
längre.”

Kommunisterna i Kiruna såg inte på de 
återvändande emigranterna med blida ögon. 
1932 ägde ett möte rum på ABF där man 
kritiserade hemvändarna. Hemvändarna 
anklagades för att vara lata och illojala mot 
partiet. Fritjof valde dock att inte instämma i 
kritiken utan teg. 

Politiskt föreningsliv, kyrka och teater
År 1922 var Fritjof med och grundade Finsk
talande kommunistiska ungdomsklubben där 
han satt i styrelsen tillsammans med bland 
annat hustrun Hulda och Karl Niemi. Före
ningen värnade om det finska språket och 
verkade för att skapa förståelse bland arbe
tarna om kommunismen. Ett led i detta var att 
ge ut tidningen ”Revontulet” (Norrskens
flamman) på finska, som Fritjof periodvis även 
var redaktör för. Föreningen anordnade fester 
som kombinerades med föreläs nin gar med 
ämnen som ”Borgerlig och socialistisk moral” 
och ”Internationella läget och arbetar klassen”. 
Föreningen spelade även teater och turnerade 
i runt i bland annat i Anttis, Vit tangi, Tärendö 
och Abisko. 1929 lades verk samheten ned, 
bland annat nämns kon kur rens om med lem
mar med den Svensktalande kommunistiska 
ungdomsklubben, då Kirunas ungdomar i allt 
högre grad började bli svensk talande. 

De äldre kommunisterna i föreningen om
formerade sig och grundade Kiruna finsk
talande kulturorganisation (Kirunan suomen 
kielen valistusseurat) år 1929 i folkmun kal la
des föreningen ”Finska kultur”. Föreningen 
beskrivs som partipolitiskt obunden men 
majo riteten av medlemmarna var kommu nis
ter. Det blev dock mer fokus på kultu rella 
frågor än de partipolitiska. Fritjof satt om

växlande som föreningens ordförande och 
sekreterare i 31 år fram till dess upplösning 
1960. ”Finska kulturs” verksamhet sträckte 
sig längre ut i Tornedalen och kombine rade 
politisk agitation med teaterföreställningar 
där både Fritjof och hustrun Hulda deltog 
som skådespelare. Vid ett tillfälle när Fritjof 
höll föredrag i byn Anttis blev han ansatt av 
en bonde från Peräjävaara, där Fritjof i sin 
barndom varit auktionsbarn. Kritiken gick i 
princip ut på att håna Fritjof bara för att han 
hade varit så fattig. När Fritjof fick ordet sa 
han:  ”Nog minns jag då jag var auktions barn 
hos er, men det var nog bättre hos ’Aution Iisako’ 
då jag var där, för de hade en stor hund och en 
kaffebalssäck, så jag sov med hunden på den 
där kaffebalen under bänken vid dör ren. Det 
var en mycket bättre plats än hos [er].” Då 
blev bonden tyst och sa inte ett ord. 

Aili Risbo som var med i ”Finska kulturs” 
teatersällskap berättade att ibland när hon 
sjöng finska vemodiga visor kunde Fritjof 
falla i gråt och man förstod att det var något 
som tyngde honom även om han aldrig 
berättade vad. Hon konstaterade att ”Han 
kämpade för rättvisan övertygad om att den 
fanns där någonstans trots sin egen tragi ska 
barndom.” 

Konsul Hjalmar Falk berättar att han 
en gång lovat att hålla föredrag om eldbe
gän gelse (kremering) vid ett av ”Finska 
kulturs” möten då detta var en relativt ny 
företeelse. 

 ”Till min stora förvåning får jag några 
dagar innan mötet se en annons där det stod 
att jag skulle ’föreläsa och visa skioptikon
bilder (Ett slags föregångare till diabilder) 
om eldbegängelse. Efter mötet kaffe och dans’.  

Åtalade i ”landsförräderirättegången” 1921, från vänster: Fritjof Parkalombolo, Karl Niemi 
(1874-1938), Ture Wanhainen (1891-1946) och William Heikkinen (1890-1937). Bilden hämtad 
ur Arne Isakssons bok ”Konspiratörerna”.
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Jag träffade honom och uttalade mina 
betänk ligheter mot att eldbegängelse och dans 
kanske icke passade ihop. Men den gode Fritjof 
tröstade mig och sa att om det endast stått 
eldbegän gelse eller enbart dans hade det ej kom mit 
så mycket folk till mötet men nu skulle två 
olika kate gorier infinna sig, så jag skulle få 
tillfälle att tala om den då ny ligen började 
eldbegängelseverksam heten i Kiruna för en 
större publik, vilket det även blev.”

Under 1930talet utgav föreningen 
även tidningen ”Tiedonantaja”, med Fritjof 
som redaktör, som såldes i hela Norrbot
tens finn bygd. ”Finska kultur” uppges ha 
haft en stor betydelse för organisationslivet 
i övre Torne dalen vid början av 1930talet 
och lade grunden för att folk bildade fack
föreningar och andra politiska organisa tio
ner. Som mest hade föreningen över 400 
medlemmar. 

Parkalombolo var, trots sin politiska åskåd
ning, även invald i kyrkofullmäktige och i 
kyrko rådet, en kortare tid var han även 
kyrkofullmäktiges ordförande. När det var 
biskopsvisitation i Kiruna 1948 bjöd den 
kyrkliga förvaltningen på kaffe i god tem p
lar husets stora sal. När alla slagit sig ner 
hälsade den kommunistiske kyrkofull mäkti
ges ord  förande Parkalombolo alla välkomna 
och vände sig särskilt till biskop Janson 
och sade: ”Se vi är inte vidare religiösa här i 
Kiruna, men vi är gästfria”. Biskopen kände 
sig dock välkommen och samtalet mellan 
honom och Fritjof fortsatte därefter under 
avspända for mer. Fritjof erhöll 1964 Pro 
Patrias belö  ningsmedalj för ”trohet och 
flit” som tack för lång och trogen tjänst i 
kyrkofullmäktige. 

I sitt dagliga värv arbetade Fritjof som 
grovarbetare i Kiruna kommun men han före
stod, och verkade även som auktionsför

rät tare vid Kiruna Auktionskammare där hans 
gode vän Hilding Välivaaras hustru Sigrid 
var sekreterare. 1941 köpte Hilding och 
Fritjof tillsammans en stuga i Kaittasjärvi, 
i närheten av Käyrivuopio, där de tillbringade 
mycket ledig tid tillsammans med bland annat 
fiske. 

Jukkasjärvi hembygdsförening
Sin eländiga och fattiga barndom till trots 
var Fritjof en varm hembygdsvän. I en 
radio intervju från 1960 sade han att även 
om det var fattigt och eländigt i Torne
dalen var det viktigt att minnas vad man 
varit med om och inte glömma bort hem
bygden och sitt ursprung. Han avslutade 
intervjun med att säga att han inte hade 
några ärvda ägodelar men ändå kära minnen 
av människor och äldre tider. År 1947 
grundade han tillsam mans med Hjalmar 
Falk och Gustav Lauta koski (Brädefors) 
”Torneonlaakso Seura” som, lades ner redan 
efter ett år, och blev till Kiruna stads och 
Jukkasjärvi hem bygds före ning där Parka
lombolo satt som ord förande 19491956. I 
arbetet med hembygdsförenin gen kom han 
även att arbeta nära prästen Fredrik Pappila, 
som även han hade ett starkt hem  bygds
intresse. 

De sista åren
Fritjofs livskamrat och hustru Hulda gick 
bort 1963. Hon hade alltid deltagit aktivt 
tillsammans med honom i såväl de politi
ska som kulturella engagemangen och han 
sörjde henne djupt. Han sålde sin andel av 
stugan i Kaittasjärvi och flyttade så små
ningom till äldreboendet Vilan. Fritjof av

Fritjof Parkalombolo och Hilding Välivaara i samspråk vid stugan i Kaittasjärvi. Bilden är lånad 
av Fred Wälivaara

Fritjof på sin 50-årsdag, 1942, med hustrun Hulda. Bilden är lånad av Fred Wälivaara.
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led i maj 1968, 76 år gammal. En tid innan 
han gick bort hade han besökt Hilding 
Välivaaras familj och gråtandes vid köks
bordet konstaterat att livet snart var över. 
Han förberedde sin egen begravning och 
hade på äldre dagar börjat bli troende, 
varför han hade kommit överens med en 
kyrkoherde om att han skulle få en präs
ter lig välsignelse vid begravningen. Detta 
kom dock fram till partifunktionärerna 
som kvällen innan begravningen hade 
besökt kyrkoherden och bestämt förbjudit 
honom att läsa någon välsignelse över 
honom.  
 
Begravningen
Fritjof hade många vänner och hans be grav 
ning i Kiruna krematorium var välbe sökt. 
Konsul Hjalmar Falk läste upp följande min 
nesord från landshövding Ragnar Lassin antti: 

”Med Fritjof Lombolo har en sann hem
bygdsvän gått ur tiden. Han var född under 
fattiga förhållanden, och sjukdom och andra 
vanskligheter gjorde hans barndom mycket 
tung. Mot denna bakgrund var det märkligt, 
att han med sådan kärlek var fästad vid sin 
födelsebygd och dess människor. Det hade varit 
mänskligt förståeligt, om hans sinne kunde ha 
blivit bittert och han med ovilja sett tillbaka 
på sina barndomsår. Så var emeller tid inte 
fallet. Fritjof hade alltid god kontakt med 
Erkheikki. Det tal som han en gång höll vid 
Sofia Autios bår visade hans sällsynta min
nes godhet gentemot människor, med vilka 
han som fosterbarn en gång kommit i kontakt 
med. Denna händelse är en av de främsta, som 
gjort honom till en personlighet i mina ögon.

Fritjof Lombolo var en varm idealist. Hans 
stora vetgirighet bottnade i övertygelsen att 
gedigna kunskaper är kungsvägen till männi
skornas frigörelse. Hans veka sinne gjorde att 

han lätt kunde identifiera sig med med män
ni skorna och deras problem. För honom var det 
naturligt att människorna kunde ha olika upp 
fattning i politiska och religiösa frågor och 
ändå ha något väsentligt gemensamt. Denna 
generositet var ett utmärkande karaktärs
drag hos Fritjof Lombolo. 

När Fritiof Lombolo nu är borta så vill vi 
i tacksamhet hylla hans minne. Han var lika 
ensam i sin släkt när han gick bort som under 
sina tidigare barnaår. Men även om han var 
ensam var han inte allena. Han hade för vär
vat en stor vänkrets, för vilken Fritjof Lombolo 
framstår som något av en apostel i det godas 
tjänst. I denna sista hälsning vill jag gärna 
infläta det allmännas erkänsla och något av 
vårens friska vindar från den älvdal som är 
bådas vår hembygd. Vila i frid”

(Sofia Autio var född Drugge, bosatt i 
Erkheikki och levde 18761955.)

På kvällen efter begravningen skrev Hjalmar 
Falk följande rader till Lassinantti: 
Fredag afton 31/568
Broder Ragnar

Har nyss kommit hem från Lombolos jord 
fästning. Där var mycket folk, mest torne da
lingar. Din vackra avskedshälsning, som jag 
fick uppläsa, uppskattades mycket av Lombolos 
vänner, och det gjorde djupt intryck på dem, att 
länets hövding, kom ihåg en gammal ensam 
pensionär. 

Jag började mitt anförande med att tala 
om, att Lombolo hade en stor vänkrets och 
bland alla dessa hade landshövdinge paret Frida 
och Ragnar Lassinantti sänt en blomster häls 
ning till båren, varefter jag meddelade att jag 
fått i uppdrag att läsa upp dina minneso  rd. 
Sedan framförde jag också en hälsning från 
Tornedalsgillet. För att för läna det en hög 
tidlig prägel hade jag klätt mig i frack, och 

[efter]som jag tyckte att det skulle finnas en smula 
rött hade jag hängt på mig Svenska Eldbe    gän
gelseföre ningens guldmedalj som är försedd 
med ett rött band. Så önska vi Dig och Frida en 
glad men icke allt för jäktig pingsthelg. 

Vännerna Carin och Hjalmar Falk”

Epilog
Fritjof Parkalombolo vilar nu tillsammans 
med sin Hulda i kolumbariet vid Kiruna 
kyrka. 

Fritjof och Hulda fick inga barn och vid 
dödsfallet hade Fritjof endast sin åldriga 
syster Elmina kvar i livet. Hon emigrerade 
till Kanada 1913 tillsammans med sin make 
men blev änka redan 1924. De hade till sam
mans en dotter, Anna Maria, som avled 23 
år gammal, i TBC, 1939. Elmina själv gick 
bort ett år efter sin yngre bror. 

Med tanke på de enträgna insatser Fritjof 
Parkalombolo gjort för förenings och kultur
livet i Kiruna skulle det vara smakfullt att 
ihågkomma hans insatser i den framtida 
stadsplaneringen av det nya Kiruna. Kanske i 
form av Fritjof Parkalombolos gata eller 
Fritjof Lombolos gata? 

Källor urval:
Arne Isakssons omfattande intervjuer och 
forskning kring arbetarrörelsens framväxt i 
Tornedalen har i hög grad bidragit med 
information till artikeln. 
Eldsjälarna – Intervjuer med Arbetare från 
Tornedalen (1987)
Konspiratörerna  analys av landsför räderi
processen 1921 (1989)
Drömmen om det goda samhället (1994)
Även Kaa Enebergs böcker om ”Kiruna
svenskarna”
Tvingade till tystnad: en okänd historia om 
några svenska familjeöden (2000)
Förnekelsens barnSvenskarna som drog 
österut (2003)
Samt Matti Lackmans: Samarbete för 
revolutionKommu nis ternas hemliga verk
samhet i Tornedalen 19181939 (1997)
Hjalmar Falks personporträtt av Parka
lombolo i: 70 år i Kiruna (1971)
Intervjuer med Parkalombolo i: Svd 1964
0202 (Artikel med fokus på Kiruna sven
skarna)
Radiointervju med Parkalombolo av Ragnar 
Lassinantti (19600928) Nordkalottens 
kultur och forskningscentrum (NKFC 
100249)
Ragnar Lassinanttis Arkiv Luleå Tekniska 
universitet (Tack till Pirkko Töyrä för hjälp)
Intervjuer/samtal genomförda av under teck
nad år 1994 med Aili Risbo (19162005) 
och Karl Suikki (19112002) samt 2016 
med Fred Wälivaara och Birgit Wälivaara 
Solhed. 

Fredrik Mattsson

Fritjof fotograferad under hans 75-årsdag 1967, då han bodde på Vilan. Bilden är lånad av 
Birgit Wälivaara-Solhed.
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Kiruna finsktalande kulturorganisation bilda
des 1 januari 1929. I den första styrelsen satt 
bland andra Fritjof Parkalombolo, Hilding 
och Sigrid Välivaara, Artur Välivaara samt 
Oskar VyöniOlli. Därtill var även bröderna 
Janne, Albin och Gustav Lautakoski (Bräde
fors), Allan Hietala, Karl Niemi, Oskar och 
Hildur Markstedt samt Manne och Frida 
Sturk aktiva i föreningen. Syftet med verk
samheten var framförallt att skapa en politisk 
medvetenhet bland finsktalande människor i 
Kiruna. Vilket framgår ur stadgarna: ”Samla 
Norrbottens finsktalande befolkning för 
främjande av skolnings och uppfostrings
arbete samt för höjandet av allmänbild
ning och medvetenheten genom att an
ordna afton föreställningar och nöjes till
ställ ningar, före läs ningar, kurser, kultur och 
konstföre läs nin gar samt teater; höja be
fordra samt bevaka arbetarklassens moraliska 
och prak ti ska förverkligande av den poli
tiska och ekono miska jämlikhetens principer” 

Föreningen syftade även till att bevara 
det finska språket och utgav en egen tidning 
(Tiedonantaja) med Fritjof Parkalombolo 
som redaktör. Därutöver anordnades bland 
annat studiecirklar, dans, fester och teater
föreställningar men även idrottsevene mang 
såsom skidtävlingar där alla var välkomna 
damer som herrar, gamla som unga. Alla 
som deltog fick pris. Föreningen bjöd även 
in Kirunas ungar på julgransplundringar 
något som var oer hört uppskattat. 

Pjäserna, fram 
förallt komedier, hade 
ofta ett politiskt bud
skap och beställdes från 
Finland och spelades 
på originalspråket 
under ledning av 
Albin Lautakoski 
(Brädefors). Albin 
skrev och framförde 
även egna kup letter. 
De större pjäserna 
uppfördes i Folkets 
Hus Asal för publi 
ker på uppemot 500 
personer medan 
mindre uppsättningar 
spe lades i Bsalen. 
Under flera somrar 
turne rade sällskapet även runt om i 
Tornedalen och pjäserna drog alltid stor 
publik. I början spelades teatern utan någon 
egentlig scen utan exempelvis vid någon 
lada. Med tiden skaffade dock föreningen 
en hopfällbar scen som transporterades med 
lastbil tillsam mans med övrig rekvisita och 
teatersällskapet. Teatertruppen bestod av 
bland annat av Sigrid och Hilding Välivaara, 
Systrarna Bräde fors, Aili (g.Risbo) och Elsa 
(g.Stenmark), Fritjof och Hulda Parka
lombolo, Jenny och Alfred Mukka, Emma 
Pudas, Helmi Knoblock, Hilja Asplund och 
Signe Matinlassi. Under 1940 talet ingick 

även Helmi och Rolf Johans son i ensemb
len. Sångerna ackompanjerades av Helge 
Wedegren (Vanhatalo) på dragspel. Helge 
fungerade även som chaufför under teater
turnéerna.

 Kiruna finsktalande kulturorganisation 
upplöstes 1960 efter över 30års verk samhet. 

Denna sammanställning bygger fram
för allt på intervjuer med tidigare förenings
medlemmar, främst Sigrid Välivaara, ur 
Arne Isakssons bok Eldsjälarna – Inter
vjuer med arbetare från Tornedalen (1987).

Fredrik Mattsson

Kiruna finsktalande kulturorganisation

En bild tagen hösten 1933 på Musikpaviljongen i Kiruna under en av ”finska kulturs” studieveckor, som anordnades med deltagare från såväl Kiruna som 
från Tornedalen. Under studieveckorna förelästes och diskuterades det om olika politiska ämnen. Bilden är lånad av Birgit Wälivaara-Solhed.

Delar av ”Finska kulturs” teatergrupp under en föreställning, sanno likt 
på Kiruna Folkets Hus under 1930-talet. Från vänster: Jenny Mukka 
(1889-1972) , Helmi Knoblock (1909-2006) samt Helge Wedegren 
(Vanhatalo) (1906-1965). Bilden är lånad av Birgit Wälivaara-Solhed.


