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Nu får Övertorneå ett monument över Tornedalskvinnan
Det är konstnären Helena Byström, baserad i Stockholm, som har fått uppdraget att
arbeta fram ett monument i samarbete med lokala skribenten Marita Mattson Barsk på
uppdrag av Övertorneå Hembygdsförening.
Övertorneå kommun samordnar projektet, med projektledaren Leif Häggbo, kultur- och
fritidskoordinator i Övertorneå kommun. Med stöd och hjälp från Region Norrbotten och
Resurscentrum för konst verksamhetsledare Hanna Isaksson som har varit behjälplig i
utlysningen av uppdraget och genomförandet.
Under vintern 2017/2018 har allmänna möten hållits på olika håll i kommunen med Helena
Byström och Marita Mattson Barsk som processledare. Syftet har varit att samla in
berättelser från dagens Tornedalskvinnor. Utifrån dessa diskussioner och från arkivmaterial
har Helena Byström sedan tagit fram ett fysiskt verk som kommer att uppföras i augusti och
Marita Mattson Barsk har tagit fram nyskrivna texter.
- Jag har valt att gestalta Tornedalskvinnan med en kjol som var vanlig i Tornedalen i
början av 1900-talet. Den kommer att gjutas i grönpatinerad brons och svävar över en
yta beströdd med finnmyrten, även kallad Tornedalens blomma, som gestaltas med
små vita markbelysningar under och runt kjolen, säger Helena Byström.
Gestaltningen kommer att placeras mitt i Övertorneå centralort. Både kjolen och den
omgivande ytan av marksten på ca 90 kvm kommer att hållas uppvärmda till 37 grader året
om.
- Tanken är att det ska gå att sätta sig en stund i Tornedalskvinnans famn oavsett
årstid, samtidigt som hennes värme och gästfrihet strålar ut till omgivningen, berättar
Helena Byström.
Gestaltningen av Tornedalskvinnan invigs den 23 augusti 2018 kl 19.00 av kommunalrådet
Tomas Mörtberg. Invigningen sker i samarbete med Tornedalsteatern, som Marita Mattson
Barsk har tagit fram nyskrivna texter till.
- Det är många som har delat av sig av sina berättelser om gårdagens och dagens
kvinnor i Tornedalen. Ett kollektivt minne av allas vår mormor, farmor, mamma och
syster har tagit form i en berättelse och ett konstverk, sammanfattar Marita Mattsson
Barsk.
- Verket kommer att bli det andra offentliga konstverket i Övertorneå som invigs under
2018. Det är två stora satsningar från kommunen som tidigare inte har haft några
större offentliga verk, berättar Leif Häggbo, projektledare för Tornedalskvinnan.
Under hösten och 2019 är målet att kommunen ska kunna fortsätta med projektet och arbeta
vidare med dagens unga Tornedalskvinnor.
- Vi är i en process för att hitta finansiering för att kunna fortsätta arbetet med dagens
unga kvinnor i Tornedalen och vi hoppas kunna sjösätta ett nytt projekt i höst,
avslutar Leif Häggbo.
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Bakgrund till projektet Tornedalskvinnan
Sedan 1992 har Övertorneå Hembygdsförening arbetat med att uppföra en hyllning till
Tornedalskvinnan. År 2017 tog Hembygdsföreningen ett nytag och kontaktade Övertorneå
kommun, Region Norrbotten och andra aktörer i syfte att äntligen kunna förverkliga projektet.
Stensättningen kommer att bestå av över 100 år gammal handslagen marksten från det
tidigare järnvägsområdet i Övertorneå.
Vill veta mera om projektet Tornedalskvinnan eller andra kulturella arrangemang i
Övertorneå kommun sommaren 2018, var vänlig och kontakta
Leif Häggbo, kultur- och fritidskoordinator i Övertorneå kommun,
tel 070-628 08 05, leif.haggbo@overtornea.se
Helena Byström, konstnär, tel 073-984 47 62, helbystrom@hotmail.com
Marita Mattsson Barsk, skribent, tel 070-345 09 02, marita.mattsson@barsk.se
Hanna Isaksson, verksamhetsledare för Resurscentrum för konst Norrbotten,
tel 072 - 562 47 55, hanna.isaksson@norrbotten.se
Övertorneå Hembygdsförening nås via:
Gudrun Kron 070 - 328 74 83, krongudrun@gmail.com
Bror Noppa 070 - 575 40 21, bror.noppa@overtornea.se
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