
Hårt spel vid gränsen  

Kom och spela Tornedalens museums nya utställning! Utställning Transit – gränspost öppnar den 6 

februari 2020 på Tornedalens museum. Utställningen berättar om gränsöverskridande samarbete 

mellan Sverige och Finland under första världskrigets virvlar år 1914-1918. 

Efter första världskrigets utbrott var Haparanda och Torneå väsentliga städer för transittrafik och 

kommunikation mellan Kontinenten och Ryssland. Trots att tiden var svår, engagerade båda ländernas 

postverks personal och tjänstemän i deras arbete och gjorde det möjligt att man höll kontakt och 

transporterade över statsgränsen. Gränsen blev genomfart- och växlingsplats för människor, varor och 

valutor. Tiden präglades inte bara av nästankärlek och hjälpviljan utan också av ocker, smuggling och 

möjligheter till affärer och att bli rik.  

Postverkets personal och tjänstemän samt stadsbor tar huvudroller i utställningen. Ur kristidens 

historier och vardagens berättelser hittar man censur, flyktingar, krigsinvalider, posttransport samt 

världens enda postlinbanan.  

Utställningen är byggd på karta över Haparanda och Torneå. På golvkartan breder ut sig ett spel som 

leder utställningsgäster att uppleva spännande händelser på båda sidor om gränsen. Man kan antingen 

spela själv eller ta del på en rollguidning. Guidade turer måste bokas i förväg. 

Tornedalens museums utställning grundar sig på utställningen Transit producerad av Postmuseum i 

Sverige. Postmuseum i Finland och Tornedalens museum utvidgade utställningsinnehåll för att 

ytterligare öppna händelserna i Torneå under första världskriget och ur finska synvinkel. Utställningen 

visades på Postmuseum i Tammerfors året 2019.  
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Pressmeddelanden den 30 januari 2020  

Mer information: Museichef Minna Heljala, puh. 050  597 1559, minna.heljala@tornio.fi  

Transit – gränspost, den 6 februari – den 16 augusti 2020, på Tornedalens museum  

Öppen invigning den 6 februari 2020 kl. 18. Museichef Kimmo Antila på Postmuseum i Finland inviger 

utställning. Välkommen! 

Utställningen presenteras till pressen fr.o.m. den 5 februari 2020.  

Museichef Kimmo Antila på Postmuseum i Finland är anträffbar på eftermiddag den 6 februari 2020.  


