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Vi följde med på studieresan till brukstorpet i Svanstein

Deltagarna på bilden fr. v: Marita Mattsson-Barsk, Åke Simu,
Sören Lejonclou, Elisabeth Jönsson, Monika och Viola Pudas,
Åke Lehmivaara samt vid kameran Leena Pohjolainen.
Läs mer om besöket i Svanstein på sidan 3

I redaktionen: Elisabeth Jönsson och Gunnel Wahlberg

Information
Planerade aktiviteter inför våren 2007:
En studiedag planeras vecka 5eller 6. Under studiedagen besöker vi Norrbottens Minne i
Luleå och Garnisonsmuseet i Boden.
Forskarträffar enligt tidigare år varje torsdag kl 18.00 i forskarsalen.
Digitaliseringen av födelseböckerna fortsätter med frivillig arbetskraft. Du som gärna vill
vara med, anmäl ditt intresse till någon av förtroendemännen.
Kurser/föreläsningar mm:
Datoriserad forskning med lämpligt släktforskningsprogram.
Datorkurs för genealogisurfande på Internet.
Dokumentation av gamla handlingar – Forskarföreningen kan vara behjälplig med
dokumentation av t ex byaåldermännens gamla dokument.
Dokumentation av skogs- och järnbruk i Tornedalen.
Hembygdsböcker t ex gårdskrönikor eller byahistoria – Faktainsamling och skrivarkurser.
Detta är exempel på aktiviteter för Forskarföreningen. Har du fler önskemål eller förslag, är
du välkommen till forskarkvällarna. Du kan även kontakta någon av förtroendemännen.
Som tidigare inbjuds medlemmarna till föreläsningar under våren/hösten, i samarbete med
NKFC.

Aktiviteter år 2006
I samband med Övertorneå marknad 2006, utvidgades begreppet ”Hemvändardagar” till att
även innefatta Amerikaresenärer. Isak Barber en ättling till den första direktutvandraren
Kusinerna
Harvey o. Dick
med respektive
poserar vid
bastu- flotten
som förde dem ut
på en turne på
Torneälven med
kr. Arne
Honkamaa som
styrman.

Isak Barba och Eva Rovainen, har deltagit i marknadsvimlet. Forskarföreningens stödmedlem
Sture Torikka initierade detta och fick slutligen kommunen med sig i sin strävan om en
hemvändardag för våra Amerikaresenärer. Forskarföreningen var behjälplig med att söka reda
på boplatserna i kommunen för emigranterna och deras anor. Ett släktträd över anfäderna
överlämnades på marknadsscenen. Mer info om resenärerna finns i forskarsalen.
Leta efter en pärm i forskarföreningens bokhylla
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Studieresa till brukssamhället Svanstein
Forskarföreningen har under hösten deltagit i en studieresa till Brukstorpet i Svanstein. Gamla
bruksområdet vid Kuittasjoki undersöktes och guiderna
Marianne Rantapää och Ann-Sofi Wäisänen berättade
initierat om samhällets framväxt från tidig medeltid via
bruksperioden, järn- och skogsnäringarna till dagens och
morgondagens satsningar. De förevisade bl a fynd från
stenåldern, kvarnstenar samt miniatyrer av sågen och
kvarnen. Vi guidades runt i kyrkan av Agnes Westerberg
som tillsammans med Märta Ström även informerade om hur
arbetet förflutit med insamling av material och
färdigställande av böckerna ”Svanstein i ord och bild” samt
”Familjer i Svanstein under tre sekler”.
Bilden till vänster:
Ann-Sofi Wäisänen i typisk Berättarpose

Ordföranden har ordet:
Verksamheten rullar vidare enligt den målsättning som fastställts på årsmötet. Så inledde jag
mina slutord i nummer 2 av Matarengiposten och med en förhoppning att fler medlemmar
aktivt deltager i det interna arbetet med inmatning ur kyrkoböckerna, inskanning av socken.
stämmoprotokoll eller annan ”grundforskning” om geografin, näringslivet eller den egna
familjens eller hembyns utveckling. Forskarföreningen koordinerar gärna !
Samverkan med kollegorna i Ylitornio fortsätter och FF gjorde ett besök i anläggningen
Ainolan Kartano tillsammans med de finska medlemmarna.
Ett mycket uppskattat studiebesök har också hunnits med till den forna ”industriorten”
Svanstein. Ann-Sofie Wäisänen och Marianne Rantapää informerade och bjöd på Brukskakor
i torpet intill det forna industriområdet. En museiresa till Luleå och Boden ligger också långt
framme i planeringen – Norrbottens Minne och Soldatmuseet. Anmäl gärna Ditt intresse!
Dessutom hoppas jag fortfarande att ännu fler skall deltaga i de trevliga ”forskarkvällarna”.
Ingen skall känna sig för okunnig, det finns arbetsuppgifter för alla kompetensområden.
=================================================================

Två kvinnliga släktforskares berättelser
Att släktforska är en spännande resa i det förflutna. Nu är det lätt att släktforska eftersom den
nya tekniken ger dig möjlighet att befinna dig i stort sett var som helst och ändå hitta dina
förfäder.
Om man börjar med att fråga sina nu levande äldre släktingar kan man kanske få namnet på
sin farfarsfar osv. Det är viktigt att ha ett korrekt namn och födelseår (t ex mormor) när man
ska börja forska. Därefter kan man gå till olika källor.
I vår forskning har vi använt oss av följande material:
1. Genline - ett program där alla Sveriges kyrkböcker finns tillgängliga på nätet fram till cirka
1875. Här hittar man födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, döds- och
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begravningsböcker samt flyttningslängder. Ett alternativ till Genline är att beställa mikrokort
från SVAR.
2. Databas för södra Sverige finns kostnadsfritt på nätet..
3. Anbytarforum, här kan man efterlysa och hitta personer. I databasen söker söker man upp
respektive socken/församling som man är intresserad av.
4. Mormonernas databas, familysearch, innehåller en otrolig mängd namn.
5. Olika sökmotorer finns på nätet . Här kan man skriva in namnet på den person man letar
efter.
6. Pastorsexpeditionerna i respektive församling har information om 1900-talets
personuppgifter både i Sverige och i Finland.
7. Båtmans- och soldatuppgifter.
8. Landsarkiven, här kan man beställa bl a bouppteckningar.
9. Domstolsprotokoll.

Här följer två personliga berättelser över släktforskningens vedermödor:
Jag har mina släktingar i Skåne, Blekinge och Småland och därför har jag varit helt hänvisad
till datoriserat material och mikrokort. När jag har varit i södra Sverige har jag givetvis besökt
biblioteken där nere och haft tur så att jag fått renskrivet material.
Vad har jag upptäckt under de två år som jag hållit på att forska?
Ju längre tillbaka jag kommer desto ivrigare blir jag att fortsätta. Nu är jag i början på 1700talet och har kommit till källor som är mycket svårlästa. Här behövs träning i att läsa gammal
text. En annan sak är att det ofta är dopdagen och inte födelsedagen som står i kyrkböckerna.
På 1700-talet står som regel oftast pappans namn om barnet är fött inom äktenskapet. Det kan
ju tolkas som att kvinnorna inte hade någon betydelse. En annan sak som jag som
släktforskare har upptäckt är att när jag tror att nu har jag hittat alla namn i en linje, visar det
sig att jag är på fel spår. Ett annat problem som jag har stött på är att kyrkböcker från delar av
1700- och 1800 talet har förstörts av brand.
En rolig sak som kan inträffa är att jag fått kontakt med släktingar i USA som jag inte visste
att jag hade. Dessutom har jag på Anbytarforum hittat avlägsna släktingar som efterlyser sina
anor.
Gunnel
Jag blev intresserad av släktforskning efter en ”prova på” träff hösten 2002. Under våren 2003
började jag släktforska.
Mina förfäder kommer från olika geografiska områden, därför har jag fått använda flera olika
databaser för att forska efter mina anor.
Jag började med min farmorsmor. Hon kommer från en gammal Tornedalssläkt och jag
arbetade mig snabbt bakåt i tiden med hjälp av Erik Wahlbergs släktuppteckningar. Dessutom
hittade jag kompletterande information i Nordkalottbibliotekets mikrofilmade arkiv.
Farmorsfar var född i Finland och hans far och farfar hade varit bosatta i Finland. Jag fick
hjälp av Forskarföreningens ordförande med att besöka pastorsexpeditionen i finska Pello,
eftersom jag behövde tolkhjälp. Vid andra försöket fick vi tillgång till deras arkiv och jag
hittade det jag sökte.
Min mors släkt kommer från Västerbotten. På min mormors sida hade man redan släktforskat
och jag fick en kopia från ett dödsbo. Min morfars förfäder visste jag inget om. Jag beställde
mikrokort från SVAR i Ramsele för att få uppgifter om dessa personer. Forskningen blev
mycket enklare och snabbare när vi fick tillgång till Genline på Internet. Ett ”guldkorn” i min
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släktforskning var när jag lyckades få en kopia på min morfarsfars gamla sjömansbok från ett
dödsbo. Jag kunde följa hans resor runt Europas hamnar i mitten av 1800-talet!
Slutligen återstod det stora problemet med min farfar och hans anor.Han kom från södra
Finland, och i flera år verkade det omöjligt att hitta något om honom. Jag sökte på Internet
bl a via Hiski, men fann ingenting. Till slut fick jag hjälp av en forskarkollega att skriva till
pastorsämbetet i Finland. Efter några månader kom ett utförligt personbevis med uppgifter om
hela hans familj. Det var värt att vänta på!
Elisabeth
PS!
En viktig sak när man släktforskar är att inte ge upp när man kör fast, byt spår. Det har vi fått
göra många gång
Elisabeth Jönsson och Gunnel Wahlberg
__________________________________________________________________________
Ur Övertorneås historia
Sammanställd av Tage Hietala

Matarengi Tingshus
Övertorneå och Nedertorneå socknar tillhörde förr samma tingslag. Den äldsta bevarade
domboken är från år 1602, men det lär ha hållits ting i Övertorneå redan år 1576 mot fogden
Nils Oravainen. Ting i Övertorneå tingslag hölls i Prästgården åren 1724 - 1725 och sedan i
Sockenstugan tills ett tingshus stod färdigt 1759 då tingen hölls där tills huset var i så dåligt
skick att tingen hölls omväxlande i Sockenstugan och Matarengis gästgivaregård och 1810
åter i ”Tingsbyggnaden” (renoverad?) fram till 1864 då det nya tingshuset (se bilden) stod
färdigt på hösten. Där hölls ting till år 1918 då Övertorneå och Nedertorneå tingslag åter slogs
samman och tingstället därefter blev Haparanda. Tingshuset stod mittemot nuvarande
kommunhusets parkeringsplats, söder om vägen.
Tingshuset ombyggdes till läkarbostad med
mottagningslokaler och senare till skollokaler
där de sista åren realskoleelever höll till på
bottenvåningen. Huset brandskadades svårt vid
en brand som började 1962-02-23 fredag strax
före kl 11.00 och var under kontroll kl 14.00 då
eftersläckning fortsatte under eftermiddagen.
Rektor Artur Norberg och teckningslärare
Nilsson bodde i lägenheter på övre våningen.
Rektor Norberg och pastor Lage Ollinen
försökte släcka elden och båda fick lättare
brännskador. Huset revs och den ej
brandskadade delen återuppfördes som bastu
på campingområdet.
Bild av Matarengi tingshus, norra fasaden.
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Rektor Artur Norberg med elever på
tingshustrappan.
Är det någon som känner igen några av
personerna på bilderna, hör av er till
forskarföreningen.

Matarengi tingshus efter branden 1962-0223.

Utdrag ur:
Resa genom Sweriges och Norriges Lappmarker

Utdrag ur:

Resa genom Sweriges och Norriges Lappmarker
Förrättad år 1821 av Johan Wilhelm Zetterstedt.
Professor m. m. vid Kongl. Academ. i Lund.
av Sören Lejonclou

Traheryd den 20 mars 1821.
/Citat:

Stunden är inne, då den bestämda Resan skall börjas, hästar och wagn stå för dörren,
sakerna äro påpackade, allt är färdigt, och det klappande hjertat förråder lusten att skynda
till Norden. Den 19 mars om morgonen reste jag från Staden Lund, i sällskap med medicine
studeranden B.F. Fries, en utmärkt skicklig jägare,hwilken tillförene warit mig följaktig på
wetenskapliga resor till Öland och Gotland, sammt fändricken wid Swea Lif-Garde Friherre
Bennet, som årnade inställa sig till tjenstgöring i Stockholm.
Wäderleken war blid, men marken betäckt med snö, som fallit den förflutna natten.
Ovanstående är avskrivet ur inledningskapitlet och ger en bild av ”utgångsläget”.
Resan företas via Jönköping, Linköping till Stockholm dit man anländer den 6
april.
Kuskgossen förde sällskapet till Källaren Freden, kanske inte det finaste stället men enligt
kusken frekventerat av resande sällskap. I Stockholm stannade resenärerna till den 12 april
och utforskade stadens sevärdheter i och kring huvudstaden.
Tips och råd inför resandet i lappmarkerna fick de i Uppsala av doktor Wahlenberg, som i
fyra år genovandrat Lapplands ödemarker.
Liksom Carl v. Linne upptäckte resesällskapet att då de passerade Sangis lämnade de efter
sig ”svenskbygderna”. Gästgiveriet var det sista gästgiveriet där svenska talades. I ”Sejwits
hade svenskarnas språk försvunnit, men inte Swenskarnes Nation” ! Till Haparanda ankom
de den 16 maj kl 4 på eftermiddagaen. Här erbjöd gästgivaregården ”den trötte resande
resabde ett tämmeligen gott qwarter och äfwen någorlunda förplägnad”.
/ Slut citat.
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Mot Öfver-Torneå
Nu går resan vidare uppför den svenska sidan av Torne älv. Haparanda by, häradshövding
Dahls vackra hus Lugnet (Tingshus en period, min anmärkning) och Wojakala
gästgivaregård.
Alla gästgivaregårdar hafwa nu finska namn och deras åboer äro af finsk härkomst. Bonden
bär wanligen en grå klädnad och en wallmarsrock eller tröja med korta skört, betäcker hans
breda skuldror. Det om livet spända bältet och den vid sidan hängande i en slida instuckna,
halftannat qwarter långa knifwen ger honom ett martialiskt utseende.
Varje gård utgöres merendels af trenne byggnader, hwilka tillsammans formera en åt wägen
öppen fyrkant. Uti den högra eller ock medlersta långan äro flera boningsrum med stora
fönster och ofta med sex stycken 22 tum höga rutor i hwarje fönsterluft. De hwita, hängande
gardinerna äro alltid framdragner för fönstren i de rum, som icke dagligen bebos. I dagliga
stugan hålles någorlunda rent: ett stort bord framtför fönstret och bänkar wid rummets sidor
brukas här som på andra orter.
Vidare förbi Kuckolan där nya hästar erhölls i samma ögonblick de anlände till gästgivaregården. Med glad min höra de hälsningen ”Hyve peive!” och svarar strax med samma
hälsning. I Carl Gustafs socken träffar jag på J. J. Grape, (en son av Erik Grape som var
Pastor i Enontekis Lappmarks Församling), vikarierande Pastor härstädes med
tapperhetsmedalj erhållen i Norska Kampanjen, varunder han tjänstgjorde som Beväringskarl
vid Westerbottens Regementets 3:dje Bataljon. Här vilade de i en dag och studerade bl.a. en
icke obetydlig samling lappska wäxter och uppstoppade fåglar (Småspof) och fick som gåva
en lappkosa.
Plötsligt hänfördes de av Hietaniemis kapell, som uppreste sig på en stor grönskande plan.
Hur intagande skulle icke en teckning blifwa, om den blott kopierade naturen här!
Sällskapet dröjde här några timmar för att verkligen insupa naturens skönhet och samtalade
med den hederlige vik. Pastorn Burman - Författare till avhandlingen ”Ladugårdskötseln i
Torneå fögderi”.
Vid solnedgången anlände de till gästgivaregården i Niemis.
Detta ställe var föga tjenligt till nattherberge, men det war wäl att skymningen döljde husets
inre beskaffenhet och att vi redan spisat en god aftonmåltid hos pastor Burman.
Gästgivaren insåg tydligen detta och sade sig inte vilja ha någon betalning för nattkvarteret.
Bara en mil kvar till Övertorneå! Halvvägs stannade dock sällskapet till och beundrade
Skenet från den nybyggda kyrkan aoch klockstapeln i Alcola över älven förtrollade och
Jag fattades af en djup och andäktig känsla! skriver författaren.
I Matarengi körde man till prästgården och fick av kuskarna reda på att här slutar allmän väg.
Prosten Wijkström hade underrättats om ankomsten och redan väntat i flera dagar. Nu tog han
emot gästerna, som om de voro släktingar i huset.
Under mitt wistande hos denne hedersmannen njöt jag i hans sällskap både nöje och
underwisning – och bland hans familj mycken förbindlig godhet.
Man klev upp på ”utsiktsbergen” (Aavasaksa) och beundrade hela den vackra trakten kring
Öfwer-Torneå. Torneå-älf är här ansenligt bred och med tvenne grenar omfattar den en smal –
ungefär1/8 mil lång holme. Som heter Hapakylå. Holmen sägs också hysa många snygga
gårdar. Själva Övertorneå kyrka ligger uti Matarengi by och längre i norr är prästgården
belägen och är det första huset i en lång kedja, som pryder den gräsrika stranden.
Informationer om jordbruket i bygden lämnades och det påpekades att man i Övertorneå
skördade tidigare och ymnigare härstädes än i Nedertorneå. Sant är att några holmar alltid
frambringar så frodigt gräs att det hinner till ordinär manshöjd – i synnerhet på de ställen som
översvämmades af vår och höstfloderna. Från avlägsna ställen fördes hit därvid vegetabilier
till gödningsämnen. Råg fås här dock obetydligt liksom blandsäd, men korn däremot allmänt.
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Prosten Wikström betygade att han på två geometriska tunnland får en tunna råg och tvärtom
– på ett tunnland två tunnor korn. Övertorneå lär också vara sista stället i Skandinavien där
linfrö fås att trivas och växa. Prosten hade själv en odling och linet användes till sträva tågor
och inte till finare trådor. Björkarna var färdiga att slå ut i löv och detta var tecknet på att det
var dags att så kornet. Duktiga bönder och gott klimat har gynnat en utveckling av
boskapsskötseln. /En mer idkad näring än man skulle förmoda/! Zetterstedt konstaterar
vidare: När man ser det tätt bebyggda landet, så frågar man billigt: Hwarifrån kunna de
många menniskorna få sitt uppehälle?
Det är icke blott de förträffliga ängarna som förse Över-Torneå borna med foder åt sin
boskap, jämväl kornhalm, asplöv och renmossa hopsamlades av den omtänksamme till
boskapens utfodring. Men även utom dessa i de flesta nordiska orter för kreaturen brukliga
födoämnen, användes här ett annat, nämligen hästspillning, med särdeles förmån, och i
synnerhet till befordran av en märklig mjölkförökning hos korna. Ovan nämnda spillning
användes på det sätt, att hästgödseln sönderhackades, blandades med hösmolk, hackelse, löv,
mossa och dylikt, vilket alltsammans lägges i den så kallade boskaps-grytan, som jämte denna
blandning fylles med vatten. Det kokades en timma eller längre, och anses då för fullkokat,
när spadet är brunt som öl, och all obehaglig lukt försvunnen. Sedan boskapen förtärt det
torrfoder, som dem i små portioner blivit givet, sättes för dem en balja av denna brygd, vilken
är för dem ganska begärlig och de kor, som blivit vana därvid, kunna sedan icke utan betydlig
minskning i mjölken umbära den.
Dryckens beskaffenhet och jämna utdelning anses för en av de viktigaste iakttagelse vid
boskapsskötseln härstädes.
Vid inträffande foderbrist lägger man späda granriskvistar bland det övriga hopsamlade, som
skall kokas oc för at giva god lukt och smak åt drycken, lägger man i spadet några
enriskvistar. Uppmärksammat påpekar resenären: ”Om någonstans ordentlighet, noggrannhet
och hushållning äro nödige att iaktta wid utfordringen, så är det här hwarest boskapen nära
40 weckor måste få sin föda inomhus. Det är föga mer än 3 månader om året då den kan
vistas ute”. Denna kreatursskötsel och utfordring, varvid förutsättes mycken kokning, är inte
att förorda – föga lämplig – i skogslösa orter. Varje hemmansägare verkar också ha ett antal
får, men de år av den mindre och sämre sortn – med lång och grov ull. Getter finns däremot
inte.
En dag användes till att besöka organisten i Övertorneå kyrka Portin i Haapakylä för att titta
på hans omtalade insektssamling. Portin var även Hushållningssällskapets rapportör av träd
och växter i socknen.
Den 31 maj – Kristi Himmelsfärdsdag - bevistade sällskapet gudstjänsten i Övertorneå kyrka.
Z förstod dock inte mycket av psalmsång eller predikan (på finska!), men den allmänna
andakten livade dock upp även dem. Kyrkan var fullsatt och ingen lämnade mässan, det
framgick tydligt att den för deras hjärtan var högtidlig. Prosten var verkligen den goda herden
omgiven av sin hjord. Vänligt hälsade han dem alla och de såg i honom sin läromästare.
Ännu återstod för mig en viktig omständighet, som jag måste ha avgjort, innan jag kunde resa
från Över-Torneå; det var att anskaffa en tolk som kunde det svenska och finska språken.
Prosten Wikström föreslog mig en av sina åhörare, en 30 års, född finne, men av sin mor, som
var nedifrån Sverige, undervisats i svenska språket. Isak Planting antogs, och villkoret blev,
att han för 26 sh. R:gld om dagen och maten, skulle följa med under hela tiden, om också vår
bortavaro räckte flera månader.
Zetterstedt konstaterar: ”Det hade inte varit rådigt att tage en lösdrivare med sig, men Plantig
var bosatt och hade hustru och barn i Matarengi”.
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Kanske klippa här !!!!
Mot Turtola bar färden av med båt den 2 juni. Prosten Wikström och hela hushållet följde
med till stranden. En alldeles främmande känsla intog Z och hans sällskap. ”Jag lämnade nu
det bebodda Sverige och inträdde i det öde! Jag kommer troligtvis att sakna nästan alla de
bekvämligheter, som bidrager till behaget med en resa.” Torneälv med sina forsar skulle
hädanefter vara den enda väg, som hela 40 mil skulle leda dem till målet vid foten av norska
fjällryggen. Tänk om någon blir sjuk, hur kallt skulle det inte vara att ligga på den kalla
klippan eller den snötäckta jorden! Hur få tag i medicin? Finns någon som kan ordinera den?
Allt detta ”fattade min fjät” i samma ögonblick, som båten lämnade strandkanten.
Forsbåten var också en ny erfarenhet. 12 alnar lång, 2 alnar bred och 1 aln djup utan någon
skarp köl men med något bredare framparti, utgjorde båten en förnämlig farkost i de ibland
häftigt skummande forsarna. I den smalare delen hade jag och Herr Fries vår bädd – man satt
således inte i båten utan låg. Vid varje gästgivareställe skulle det alltid finnas en dylik båt och
tvenne karlar till de resandes förfogande. Vagnboken – här ju lämpligare kallad – båtboken
föreskrev att båtkarlarna skulle vara ”raska, kraftfulla och inövade män”. Forskarlarna i Torne
älv anses ha större färdighet i att framföra båtarna än sina kollegor i Kalix älvdal. Där behövs
vanligtvis 4 karlar till varje båt. Kanske var detta bara ett smart drag, betalning skedde ju per
mil och karl med 1 RR. Båten var gratis.
Z beskriver så älvens beskaffenhet , en blandning av lera, sand och klapperstenar. Stränderna
är bevuxna av tall, gran och småbjörk samt vide. På norra änden av Marjosaari ligger ortens
gästgivaregård med samma namn, belägen på ryska sidan och utgörs av några trähus. Z gick
upp till gårdarna men påträffade ingen av gårdsfolket. Inga dörrar var låsta- men det finns väl
intet begärligt att stjäla i dessa kojor, menade forskningsresande Z.
En halv fjärdingsväg ovanför Majosaari möter Marjosaaren niva – den första forsen sedan
avfärden från Matarengi. Forsar, som passeras är Kaumakoski, Sobisen niva och efter
¾ mils stakande är man framme vid den beryktade Kattilakoski. (Grytforsen enligt Z:s
översättning!). Farorna vid uppfarten är många och ett enda misstag av forskarlarna skulle
leda till omedelbar katastrof. I den kraftigaste delen måste sällskapet dra fram båten med linor
längs stranden.
Ytterligare ett observandum påpekar vår initierade resenär. Polcirkeln går just genom denna
fors och då man nått ovanför forsen har man redan nått in i den kalla zonen. Ismassor från
inlossningen låg upptravade på stränderna och inga löv kunde längre upptäckas på de små
björkarna vid stranen. I Kattilaselet syntes nu många sjöfåglar på väg till sommarlandet.
Kl. 4 på eftermiddagen anlände resenärerna till gästgivaregården Toolainen i Juoksengi.På
sedvanligt sätt utdelades nu till båtkarlarna en brännvinssup. ”De begära den inte men då de
få den tömma de glaset med synbar förtjusning”, berättar Z.
Lampisenniva och gården Lambini passeras utan mankemang och om aftonen nådde man
fram till Turtola. Gästgivaregården Lauri passerades och färden styrdes mot Westolagården,
där ekonomie direktören R. Ekström väntade och var förvarnad. Turtola by är belägen på
ryska sidan och hade 8 åboer. Den Ekströmska nybyggda byggnaden lovprisas och likaså
nämns prostegården Martila samt det vackra kapellet i norra änden av samhället. Övriga hus
är obetydliga, grå kojor enligt författaren. Sågverket med trenne ramar imponerade liksom de
kraftiga trädstammarna, som huggits i omgivande skogar. Mittför kapellet ligger Turtolanniva
– ett obetydligt strömdrag och intill ligger Swanstens Stångjerns Bruk. Bruket är dock nedlagt
men ägaren Ekström i Kengis har fortfarande stor avkastning och gott om bete för en
myckenhet av boskap.
Färden går dock vidare och man passerar nedre och övre Korpikoski, Walkiakoski,
Hirvaskoski, Puroskoski och efter Pellonniva nåddes Pello halv tolv på natten. Här tog man in
på gästgivaregården Korteniemi (Fräkenudden). Ett stort rum anvisades med tvenne bäddar,
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höfyllda madrasser med fällar av harskinn. Till frukost dagen därpå serverades färska
abborrrar, mjölk och bröd. Gästboken var väggen i matsalen där bl.a. markiserna Doria och
Bidua hade ristat in sina namn.
Då vädret inte tillät fortsatt sjöresa upptogs dagen av studier i byns omgifningar. Bland annat
besöktes det skogbeväxta berget Kittisvaara.
Klockan fem på morgonen den 5 juni skedde uppbrottet från Pello mot nästa mål Kardis.
Forsarna Kartoloma, Teikoniva, Posioniva och efter ett stakande ömsom längs den svenska
och ömsom längs den ryska stranden kommer man fram till Jarhoisenkoski.
Efter en mysig kväll med brasa i eldstaden och ytterligare en natt på hömadrasser och denna
gång med renskinnsfällar till täcke fortsatte färden följande dag mot norr.
Den intresserade av hela berättelsen bör söka sig till Nordkalottbiblioteket och på plats läsa
boken med titeln:”Resa genom Sweriges och Norriges lappmarker”, förrättad 1821 av
Johan Wilhelm Zetterstedt forskningsresande från Lund i Skåne.
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Styrelsen för Matarengi Forskarförening hoppas givetvis på fortsatt stöd från medlemmarna
under år 2007, och inbjuder alla till våra aktiviteter i Forskarstugan – Nordkalottbiblioteket.
Följ även inbjudningarna i press men framförallt på våra hemsidor, där du också kan följa
verksamhetens redovisningar och läsa insändare och upplagda artiklar av ortens forskare.
Medlemsavgiften är 100:00 kr och kan inbetalas på bankgiro Swedbank 5715-0831
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