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Ordföranden har ordet
I slutet av förra året råkade jag läsa i en tidskrift en artikel med rubriken - Dåtid lär oss om
nutid. Artikeln handlade om; att läsa domböcker är som att öppna ett fönster till en annan tid.
Man får stiga in i en värld som 1600-, 1700- och 1800-talets människor levde i och ta del av
deras syn på moral, heder m.m. – var budskapet kort sammanfattat.
I samma veva framförde en del deltagare på våra torsdagsträffar önskemål om att vi på ett
systematiskt sätt - i lektionsform - skulle gå igenom grunder och metoder i släktforskning. I
samband med vårterminsstarten behandlade vi först olika källor, källkritik, metodik, latinsk
terminologi i kyrkböcker etc. Gruppen konstaterade ganska snabbt att vi behövde bli bättre på
att läsa och tyda gammal hanskrift. Vi började med enklare övningar och följde upplägget i en
kursbok i handskriftsläsning/-tydning (paleografi). Deltagana fick uppgifterna med sig som
hemläxa och veckan därpå gick vi tillsammans igenom och diskuterade bokstävernas form (en
form av alfabetisering), stavning, språk och innehåll i texter. I slutet av kursen gjorde vi
utdrag ur domar från bygden för att göra övningarna mer intressanta. Då hade vi inte tillgång
till facit utan fick hjälpas åt att tyda handskriften tillsammans och vid behov konsultera extern
kompetens. Vi planerar fortsätta med handskriftsövningar och att förkovra oss i
handskriftsläsning/-tydning till hösten. Samtidigt får vi en inblick i levnadsförhållanden och
händelser från den tid då urkunden upprättades.
Under släktforskningens dag med öppet hus var årets tema ”Porträttet i släktforskningen”.
Henry Barsk från Nordkalottens Kultur- och Forskningscentrum (NKFC) berättade om
bildarkivet och visade foton bl.a. från fotografen Hilda Anderssons samlingar för intresserade
åhörare, varav en del kom från finska Tornedalen. Bildarkivet är åtkomligt via NKFC:s
hemsida, http://nkfc.overtornea.se/, gå sedan vidare till bildarkiv. Det kan hända att ni hittar
intressanta foton om er själv, släktingar, vänner och bekanta.
Efter en intensiv vinter för många av våra aktiva forskare närmar vi oss sommarperioden med
lägre aktivitet inom föreningen. Sommarmånaderna juni-augusti har vi inga ”forskarträffar”
under torsdagskvällar. Under Matarengi Marknad planerar forskarföreningen öppet hus – ett
samarrangemang med NKFC.
I detta nummer av Matarengi Posten kan ni läsa intressanta artiklar som våra medlemmar
Sture Torikka och Harry Johansson skrivit. Ett stort tack till Er som publicerar artiklar och till
redaktörerna som sammanställt medlemsbladet.
Med tillönskan om en härlig vår och en skön sommar!
Thomas Wahlberg
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Information
Matarengi Forskarförening har sin lokal i Forskarsalen, NKFC-huset, Matarengivägen 24,
957 31 Övertorneå.
Forskarträffarna fortsätter som tidigare varje torsdag kl. 18.00 i forskarsalen t o m den 22 maj.
Kursstart för hösten planeras i början av september. Datum meddelas senare.
Styrelsen för Matarengi Forskarförening
Ordförande: Thomas Wahlberg
1:e vice ordförande: Ragnar Sannemalm
2:e vice ordförande: Marita Mattsson-Barsk
Styrelseledamot/kassör: Bror-Erland Härmä
Styrelseledamot/sekreterare: Elisabeth Jönsson
Ersättare:
Ingrid Fryksell
Roland Juntti
Elin Grym
Tomas Simu
Medlemsavgift för 2014
Styrelsen för Matarengi Forskarförening hoppas på fortsatt stöd från medlemmarna under år
2014. Besök vår hemsida http://www.matarengi-ff.se/ och delta i våra aktiviteter. Som
medlem får du tillgång till Erik Wahlbergs släktforskning på hemsidan http://erikwahlberg.se/
via internet. Om du tidigare varit medlem och än inte betalt din medelemsavgift för
innevarande år eller är ny som medlem kan du göra det enligt nedan. Uppge alltid namn,
postadress och gärna e-postadress.
Medlemsavgiften inbetalas på bankgiro Swedbank 5715-0831:
150:00 kr/medlem
200:00 kr/familj
200:00 kr/organisation
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Hiirivaara begravningsplats i Haapakylä – Skogskyrkogården
År 1949 var Övertorneå kyrkofullmäktige klar med planeringen av en ny begravningsplats.
Den skulle anläggas i södra änden av berget Hiirivaara, strax norr om Haapakylä.
Församlingen köpte 1½ ha skogsmark av Planting. Äldre bebyggelse fanns alldeles intill, det
var Mämmilä torpet och Kangas torpet.
Begravningsplatsen skulle omgärdas av en stenmur. För röjningsarbete anställdes Levi Kieri
från byn Korva samt Oskar Harnesk från Soukolojärvi. Stenbyggare Johan Keisu fick
uppdraget att bygga stenmuren, han tog sina två söner till hjälp; Otto och Henrik (Heikki)
Keisu. Stenmaterialet togs i huvudsak från böndernas åkrar, där de samlat stenrösen under
årtionden vid plöjningsarbeten, och från vägbyggen.
De stora huggna stenarna, som nu står mot vägen, kom från rivningen av prästgårdens
ladugård, som var en pampig byggnad i två våningar. Den hade en uppkörningsramp av sten
så man kunde köra upp hö med hästlass. Själva ladugården som rymde 20 mjölkkor, ungdjur
samt två hästar var en stor byggnad dåförtiden och grunden var av sten. Den stod 40 meter
från mangårdsbyggnaden med uppkörningsrampen mot älven. I andra änden fanns en bastu.
Ladugården med ängar hade arrenderades av Ture Sandström, som förutom korna höll med ett
50-tal grisar, några får samt höns.

Foto: Harry Johansson

I början av kyrkogårdsmuren, mittemot Einar Lahtis hus på Kyrkogårdsvägen 19, finns en
hörnsten med inskriptionen C.A. Malm 1884 inhugget. Stenen kommer från rivningen av
prästgårdens ladugård. Denne stenhuggare sägs vara den som senare var med, som
stenhuggare och förman, och byggde stenbroar när järnvägen mellan Karungi och Övertorneå
byggdes.
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Transporterna av mängden sten ombesörjdes av bröderna Lennart och Åke Simu från
Haapakylä. Det skedde med en Ford lastbil som ägdes av Lennart och Folke Simu. Dom fick
handlasta alla mindre stenar, för de största från ladugården användes s.k. stubbrytare. Även
Leonard (Leo) Grym från Kuivakangas körde sten med en häst, som hade så låg mankhöjd att
den nådde knappt till bröstvårtorna på Leonard, som var en storvuxen kraftkarl. Han hämtade
sten från Koijumaa där militären haft sina baracker under krigstiden fram till 1945. Även
Einar Lahti hjälpte stenarbetarna med häst och drog sten vid själva byggandet av muren.
Begravningsplatsen färdigställdes 1953 och invigdes av biskopen Bengt Jonzon. Den första
som begravdes där var Ove Göran Buska född 1 februari 1953 och dog 26 november 1953.
Den andre var gårdfarihandlaren/nasaren Isak Elis Maaherra* född 30 juli 1892 död 25 juni
1954. Han var ogift. Från början fanns det ett visst motstånd att begrava sina anhöriga så långt
från kyrkan.
Klockstapeln
Det var på initiativ av församlingsbor, under Övertorneå Blomsterfonds årsmöte 1997, som
frågan om en klockstapel till Skogskyrkogården togs upp. I en skrivelse till kyrkorådet
föreslogs att en kommitté skulle bildas och få i uppdrag att planera och förbereda projektet.
Församlingens blomsterfond åtog sig att bidra till kostnaderna för bygget. Enbart den 150 kg
tunga mässingsklockan skulle kosta 68 450 kronor med tillbehör. Den beställdes från
Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna. En likadan klocka hade firman monterat till Pellos
församlingshem.
Bygget av klockstapeln åtog sig Sven Simu Haapakylä som skänkte och fällde granar ur egen
skog. Bengt Johansson, bördig från Hirvijärvi, samt närmaste grannen till kyrkogården Einar
Lahti hjälpte till med bygget. Detta kostade inget för församlingen, utan som goda
församlingsbor så arbetade de gratis. En annan god människa var folkskolläraren/
mellanstadieläraren Ingrid Isaksson som köpte klockan och skänkte den till församlingen.
Donatorfamiljens förnamn Erik, Ingrid och Catharina är ingjutna i klockans kant. Andra
ingjutna texter är; Gud skall torka alla tårar från deras ögon samt Gjuten för Övertorneå
församling 2000
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Harry Johansson
2014-03-24

Källor: Sagesmän Sven Simu, Lennart Simu, Åke Simu, Einar Lahti och Bengt Johansson som blivit intervjuade
under åren 2012-2013.
 Elis Maaherra, som var nasare, åkte omkring med häst och vagn under sommarhalvåret och sålde
skjortor, underkläder, tyger, sybehör, en del damkläder m.m. Vagnen som han körde med hade
vagnshjul av trä med ekrar och hade järnbeslagen hjulbana (den del som går mot vägen, s.k.
”rautaratasvaunu” på tornedalsfinska). På flaket hade han en låda där varorna förvarades. Lådan
användes även som sittpall. Han handlade även i mindre omfattning med hästar under
barmarksperioden och hade då den andra hästen bunden vid vagnen under sina resor. Under vintern
färdades Elis med häst och släde. Handelsresorna utgick i regel från hembyn Övre Kuivakangas/Korva
till byarna i norra delen av Övertorneå kommunen, byar i Korpilombolo-, Tärendötrakten och i södra
delarna av Pajala kommun. En sådan resa varade i regel 6-10 veckor. Efter ett kortare uppehåll i
födelsebyn påbörjades en ny rutt.
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Att sälja torsk och köpa en kostym

Ranta Ville stående i en tämligen uppgiven posé i Lagnaträsk mellan Yttermorjärv och Töre. Det utspelade sig
i december 1892 och hästen hade tyvärr helt enkelt gjort sitt. Teckning av Åke Åkerlund NSD 1990.

RANTA VILLES IRRFÄRD. En tragikomisk historia om ett brott.
Huvudrollsinnehavaren var Ranta Ville som på godsägaren och handelsmannen J.O.
Utterströms i Niemis (Luppio) uppdrag skulle frakta ett större parti torsk från Kengis
till Luleå. En insjuknande häst och diverse frestelser i Luleå ställde dock till det för den
gode Ranta Ville.
Johan Oskar Utterström var under 1800-talets andra hälft en stor godsägare och handelsman i
Niemis by. I mångt och mycket var han en potentat. Han hade visioner och kom att bygga upp
ett för regionen inte alltför vanligt förekommande släktimperium.
Även om de folkliga traditionerna väl ofta utmålar honom i svart, tycks han ha varit en ärlig
och för bygden behövlig penningstinn entreprenör. Det mesta han företog sig med, lyckades
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han också med. Dock inte i fallet med förre Notviksvolontären ”Rantan Ville” (eller ”Rannan
Ville”).
Det var så här: Utterström hade i december 1892 begivit sig upp till Kengis söder om Pajala
för att där övervara vintermarknaden. Ett större parti torsk inhandlades för att vidare säljas i
Luleå. Det enda bryderiet han hade var att få ner fisken till beställaren. Här gör så Ranta Ville
sin entré i historien.
Ville var alls ingen illvillig person, men han var ett barn av 1800-talets framväxande
proletariat. Uppfostrad som inhysing i Armasjärvi by kom han tidigt ut i vuxenlivet. Familjen
var stor (tio barn) och alla fick naturligtvis hjälpa till. Därför blev nog skolgången eftersatt –
brödfödan var viktigare.
Hela sitt liv – han uppgav sig vara ”omkring 22 år gammal” – hade han sysslat med bettlande
och tillfälligt arbete om vartannat. Tre år tidigare antogs han som volontär i Notviken, vilket
renderade i en tjugo månaders militär karriär. Men det
tillhörde nu det förgångna.
450 kilo torsk
För nu var han alltså på Kengis marknad. Där stötte han
givetvis ihop med Utterström, handelsmannen hemifrån.
– Hade Ville något emot att tjäna en slant? Nej! absolut inte
och så var överenskommelsen klar.
Ordern var följande: Ville skulle med häst och rissla frakta
450 kilo torsk till firma Riström och Nordmark i Luleå stad.
Värdet var 157 kronor och 50 öre. Därefter besöka
handlanden N. O. Lundström och från denne avhämta fyra
säckar korn (400 kilo) värt 76 kronor. Detta skulle
Utterström själv ha till avsalu. Uppdraget syntes helt
okomplicerat.
Forkörning
Sagt och gjort! Ranta Ville begav sig iväg de tjugosex milen
från Kengis mot Luleå. Färdvägen gick via Korpilombolo,
Överkalix och Töre. Det gick smidigt, utan problem. Men
plötsligt…
Kommen till Lagnaträsk mellan Yttermorjärv (dagens
Morjärv) och Töre insjuknade hästen och förmådde inte
längre släpa lasset. Ville tvingades sela av och leda den åter
till Yttermorjärv. Foran fick lämnas kvar. Och nästa morgon,
ja, då var hästen död.
Grafik Grafik av M. Gradén NSD 1990
efter teckning av Torikka.

Vad göra? Han gick tillbaka till lasset. Och kunde jämmerligt konstatera att under natten hade
en mindre mängd fisk stulits. Räddaren i nöden blev bagaren Nils Erik Åhrström från Töre
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som lämpligt passerade på sin väg söderut. Denne hade häst och efter att av ”finnen” – så
benämnde nämligen kustborna den gode Ranta Ville – ha blivit insatt i den prekära
situationen, drogs ekipaget ner till Töre.
Väl där kvarstod samma bekymmersamma sits: En rissla, en oherrans massa torsk, men ingen
dragare. Forkarlen Per Olof Andersson Hellströms från Bjumisträsk uppdykande utslätade
många av Villes djupa pannveck. Utan alltför mycket dividerande köpte Hellström hela lasset
torsk för 144 kronor samt risslan för fem och en mindre renhud för två kronor. Så var det
missödet ur världen och Ville kunde bege sig till Luleå stad för att i övrigt uppfylla sitt
transportavtal. Fyra säckar korn skulle avhämtas. Och han hade hela 151 kronor på fickan.
I staden
I Luleå gjorde Armasjärvisonen säkert glimrande ögon, trots att han varit där förut. Staden var
absolut inte stor, men ändå något helt annat än den perifera hembyn. Men, som sagt, han hade
ett uppdrag att genomföra.
Raskt sökte han upp handlanden Lundström och kvitterade ut kornet. Sedan gällde återfärd,
men det var väl inte så bråttom? Flanera kring litet hanns nog med; Vilhelm Ranta gick på
ekiperingsrunda.
En kostym kläder, en heläkta mössa och en kappsäck samt lite annat smått och gott inköptes.
För vems pengar kan man lite spontant undra? Sedan ångrade han sig – nog ville han väl
hellre ha en klocka? De nyss inhandlade klädespersedlarna byttes därför mot en dylik. En
klocka var bra att ha! Och på den såg han nu, att stunden var inne för återfärd de femton milen
till Niemis. Men hur handskas med kornet?
Ville var tydligen en handlingens man. Med hjälp av en okänd forkarl fick han ut säckarna till
Rutvik. Där ställde han sig nästan bokstavligen och liftade. Snart hade han napp. Resmålet
ställdes närmast till Töre.
Framkommen dit hade vedermödorna hunnit i kapp honom. Det gick alldeles för sakta. Den i
Luleå erhållna forsedeln överlämnade han till den okände transportören. Denne lovade frakta
kornet ända till Niemis. I förskott lämnade Ville fem eller sex kronor. Resterande kunde
uppgöras med mottagaren, menade han. Och iväg for kornet. Men inte Ville. Inte ännu.
Klockan, av okänd sort och värde, använde han som säkerhet. För ett hästköp. 125 kronor
lade han upp kontant och återstoden, 85 kronor, lovade han kvittera under den nära
förestående januari-marknaden i Bränna i Överkalix.
Vems pengar? Ville hade väl just inga egna? Men rida kunde han! Och så red han hem mot
Armasjärvi.
Efterspel
Tiden gick och hemma i Niemis började handelsmannen fundera över vart hans lejda forkarl
tagit vägen. Och var fanns kornet och det ekonomiska överskottet?
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Dagarna passerade och när nyåret redan lagt sig till minnet – man skrev nu 1893 – tog Johan
Oskar Utterström ett stadigt tag i skrivdonet och nedtecknade en anmälan till kronolänsman
Magnus Ström i Matarinki. Det var dags för häktning och åtal.
Ranta Ville hämtades från Armasjärvi och under förhör berättade han ovanstående historia.
Symptomatiskt var dock att han inte mindes så värst mycket av resan. Han hade nämligen
varit stupfull mest hela tiden. Och då är det lätt att glömma detaljer. Men varken länsmannen
eller handlanden hade glömt bort att det i Haaparanta fanns ett kronofängelse. Dit förpassades
nu vår något skamsna Ville.
Efter polisförhör i Bjumisträsk och Töre verifierades hela berättelsen. I februari 1893 kom så
målet upp vid urtima ting. Då skulle saken få sitt rättsliga efterspel. Ärendet var dock något
invecklat och Övertorneå häradsrätt tog sin chans: enligt en föreskrift i rättegångsbalken
kunde man – p g a att brottet begåtts på ort lydande under annan rätts domvärjo – hänskjuta
detsamma till berört tingslag. I detta fall var det Nederkalix.
Det var bara det att samma sak gjorde också Nederkalix häradsrätt. Målet hamnade därför till
slut i Nederluleå.
Där kom man slutligen i juli månad fram till en s k ”rättvis dom”: Ranta Ville dömdes för
stöld till straffarbete i åtta månader. Utöver strafftiden förlorade han även under tre års tid allt
medborgerligt förtroende. Han hade inte följt samhällets normer.
Lärdom
Ranta Ville blev en fri man i mars 1894 och återvände hem. Han lärde sig till skomakare och
flyttade 1899 till annan ort i länet. Han gifte sig, blev barnafar och fick fullt upp med det.
Därmed var han socialt återbördad till det regelrätta samhället. Cirkeln var sluten. Det fanns
hopp.

Oskar Utterström, vanligen benämnd ”J.O.”, hade det inte alltid så lätt såsom framstående handelsman och
godsägare i Niemis by. Allmogen befann sig inte alltid i fas med honom och hans projekt. Störmoment dök
således upp då och då. Han avled i december 1900, 66 år gammal. Förmodligen ganska hårt prövad. I Niemis by
benämndes han efter sin död "Stor-Utterström". Detta sett i relation gentemot den yngre efterträdande
generationen. Dem som raserade allt det som J.O. successivt hade byggt upp.
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Förutsättningarna var inte de bästa
I 1800-talets oändliga antal backstugor, torp, kojor och hybblen, växte det upp mängder
av vilsekomna barn. Ofta socialt missanpassade från första början. Dömda till en oviss
framtid. Ranta Ville kom från en sådan familj.
Hans fader hette Johan Knekta, kallad ”Keinon Jussa” eftersom han genom sin far var bördig
från Keinosuanto i Gällivaretrakten. Jussa var backstugusittarson från Keinonvainio i
Soukolojärvi, norr om Kuivakangas. Vid 22-års ålder 1867 ingick han äktenskap med den
näpna bonddottern Helena Sirviäinen från Armasjärvi. Kärleken synes i eftervärldens ögon ha
varit fullkomlig: de fick tillsammans tio barn varav sju nådde fullvuxen ålder.
Dock var och förblev familjen inhysingar, ingenting annat. De förde en ambulerande tillvaro
mellan sina födelsebyar. Någon speciellt stabil familjegrund var detta naturligtvis inte.
Vind för våg
Det är tydligt att modern Helena var den sammanhållande familjära länken. Yngsta barnet var
ännu inte två år gammalt när hon i januari 1890 lämnade jordelivet. Och därefter blev
ingenting sig längre likt.
Fadern Johan uppehöll sig snart årsvis – nästan tvångsmässigt – på arbeten i Gällivare.
Barnen, som var kvar i Armasjärvi, synes ha rett sig själva. Även om människan är
anpassningsbar, var social utslagning för någon av dem att vänta. Som ett brev på Posten.
Den äldste brodern Albert, född 1868, häktades hösten 1892 för stöld av kreatur som betat ute
i markerna. Straffarbete i arton månader löd domen. Men fullt så länge behövde han inte sitta:
en kronisk tarminflammation knäckte honom och han avled i kronohäktet i Haaparanta ett år
senare.
Johan som var två år yngre, lämnade hemorten redan samma år modern dog. En misshandel i
Överluleå 1893 renderade honom bötesstraff. Pengar till gäldande saknades varför straffet
omvandlades till sex dagars fängelse på vatten och bröd.
Vilhelm – vår Ranta Ville – känner vi ju redan. Han och Johan var tvillingar. Fångrullan
beskriver honom: brunt hår, bruna ögon, ovalt ansikte med uppåtstående näsa, 163 cm lång.
Ville skulle några år efter dessa nu aktuella händelser byta släktnamn och kalla sig Ranta. En
gissning har varit att detta var hans eget smeknamn från barndomens Armasjärvi. Han gifte
sig med Erika, fick flera barn, reste till Brasilien i februari 1911 där två av barnen avled innan
dem återkom redan i april 1912. Han avled 1936.
Den fjärde sonen var född 1875 och hette Villiam.1896 dömdes han till fyra månaders
fängelse för hemfridsbrott och misshandel. År 1900 fick han tre månader för olovligt
tillgrepp, förövat på sabbatstid. Därefter ledsnade han på hemlandets kärva natur och avreste
till norra Amerika. Där sades det vara mycket bättre.
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De övriga barnen, Hilma, Levi och Petter, vet vi just inget om. Synbarligen behövde inte
deras namn noteras i kriminaljournalerna. Det räckte med de fyra äldsta bröderna.
Denna proletära familjebeskrivning från sent 1800-tal var väl inte den allmännaste men ändå
heller inte helt exceptionell. Det ena gav lätt det andra. Då som nu.
Och mor Helena grät sannolikt i sin himmel
Sture Torikka

======================
Artikeln uppdaterad 2013-09-09. Den har tidigare i likvärdig form varit publicerad i NSD
1990-10-20.
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