Antti Keksi 400 år
Under den soliga och lätt blåsiga lördagen den 13 augusti firades minnet av bonden, soldaten,
fjärdingskarlen och skalden Anders Mickelsson Keksi 400 år - på Juusogården på sluttningen
av Keksinrova i Korva, tidigare Torakankorva, som under Keksis tid tillhörde Marjosaari by.
Han var född kring 1622 och dog 1705 i Torakankorva. Var han var född vet man ej med
säkerhet men troligen i Kaulinranta eller Kuivakangas. Antti Keksi gifte sig och blev måg på
Keksihemmanet, dit han flyttade, och blev husbonde på gården 1642. Det han har blivit mest
känd för eftervärlden är hans diktande. Två av hans kväden har bevarats - den äldre om
Prästen Nikolaus och den senare Sången om islossningen i Torneälven 1677. Keksi var
förutom Tornedalens första skald den äldste till namnet kände finskspråkige allmogeskalden.
Under jubiléet talade Thomas Wahlberg om gårdarna i Marjosaari kring 1600, grundandet av
gårdarna i Torakankorva och om Antti Keksis liv och leverne. Bengt Pohjanen talade om
Keksi som skald och hans kväden. Trubaduren Bosse Lindberg spelade och sjöng valda delar
av hans dikter på meänkieli och svenska. Efter tal och musik på ängen intill Juusogården
promenerade de kring ett hundratal besökarna till minnesstenen som restes 1955. Där ägde
kransnedläggning rum för att hedra hans minne och gärning. Jubiléet avslutades med
Tornedalssången.
De som arrangerade minneshögtiden var Matarengi forskarförening tillsammans med
Nordkalottens- kultur- och forskningscentum, Övertorneå kommun med stöd av föreningarna
Meänmaa och Särkillax kyrkas vänner samt ABF. Nuvarande ägare till Juuso-Keksigården,
Isac Höggren, gjorde det möjligt att vi fick anordna detta jubileum på ängen intill den gård där
skalden Anders Mickelsson Keksi en gång i tiden bodde och var husbonde.

Skylt intill väg 99 till platsen för arrangemanget.

Ängen intill Juusogården där jubiléet ägde rum med utsikt mot Torne älv och Marjosaari på östra sidan
om älven.

Thomas Wahlberg och Bengt Pohjanen på promenad till minnesstenen.

Kransnedläggning vid minnesstenen.

