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Gravstensprojektet – vi dokumenterar och fotograferar gravstenar på
kyrkogårdarna i Övertorneå och Hiirivaara.
Se sidan 3.

Ordföranden har ordet:
Tänk vad tiden går fort. ”Jag hinner ju ingenting på ett år!”, utropade någon av de ihärdigaste
aktiva torsdagsforskarna häromdagen. Släktforskning eller byaforskning är ett tålamodigt
arbete, som tar mycken tid! Själv har jag hållit på sedan 60-talet och har inte hunnit så långt –
kanske beroende på att jag tycker att det är roligare att hjälpa andra i sina efterforskningar.
Jag har dock kvar en önskan om att få igång även forskningen kring ”Vår historia i bygden” –
– Hur levde våra anfäder på sina hemman eller i sina backstugor?
– Vem var familjens viktigaste person?
– Hur färdades man i våra bygder vid resor till Stockholm eller Pajala?
– Vilka frågor var viktiga för sockenstämmorna, för kyrkoråden?
Frågeställningarna är hur många som helst – det är bara tiden som inte räcker till.
Till hösten hoppas jag dock på fler medlemmar, fler amatörforskare med intresse för vår
hembygd och dess historia, geografi eller sociala liv och leverne.
Välkomna till hösten, NKFC och Matarengi Forskarförening har en enorm mängd outforskade
handlingar, som bara väntar på att bearbetas.
Sören Lejonclou, ordförande

Information
Planerade aktiviteter sommaren och hösten 2007:
Öppet hus under Matarengi Marknad i forskarsalen, NKFC 13 – 14 juli enligt tidigare år
med visning av släktforskarmateriel, sökning via datorterminaler men också med tips om
metodik vid forskning av släkten eller hembyn.
Digitaliseringen av födelseböckerna fortsätter med frivillig arbetskraft. Du som gärna vill vara
med, anmäl ditt intresse till någon av förtroendemännen.
Kurser/föreläsningar mm:
Digitalisering av den egna forskningen 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.
Forskarträffar startar i höst enligt tidigare år varje torsdag kl. 18.00 i forskarsalen.
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 hösten/vintern, i samarbete med
NKFC.
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Gravstensinventeringen
Sommaren 1979 startade föreningen Genealogisk Ungdom i Göteborg inventeringen av äldre
gravstenar och andra gravmonument. 1987 övertog Sveriges släktforskarförbund arbetet i
samband med att Genealogisk Ungdom överlät sin verksamhet till det då nybildade förbundet.
Hittills har cirka 57.000 gravstenar dokumenterats, det stora flertalet resta före år 1900.

Behandlas pietetslöst
Syftet är att rädda gravstenarnas information åt eftervärlden. Ofta behandlas gamla gravstenar
mycket pietetslöst av kyrkogårdsförvaltningarna. I bästa fall vårdas de nödtorftigt, i näst bästa
fall inte alls och i sämsta fall körs de bort och slås sönder.
Rent praktiskt går inventeringen till så, att släktforskarförbundet tillhandahåller en särskild
blankett som inventeraren fyller. Där efterfrågas uppgifter om gravstenens placering, form,
skick, inskription (bokstäver, symboler, etc) med mera. Som inventerare fungerar ett stort antal
engagerade och energiska medlemmar i släktforskarförbundet och förbundets
medlemsföreningar.

Delta själv
Än finns det många kyrkogårdar kvar att inventera. Alla är varmt välkomna att delta i
detta viktiga arbete för att rädda en del av vårt kulturarv. Hör av dig till Sveriges
Släktforskarförbunds kontor i Göteborg som gärna sänder ytterligare information och
blanketter.
Exempel på fotograferade gravstenar:
Adressen är:
Sveriges
Släktforskarförbund
Gravstensinventeringen
Mandolingatan 19
421 45 Västra Frölunda
Tel. 031–42 33 11
Fax 031–42 65 76

Johan Vilhelm Tapani
*1898-10-04
+1911-10-23
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Resenärer på Nordkalotten i forna tider
Referat av Sören Lejonclou.
På annan plats i denna upplaga av Matarengiposten redogör bibliotekarie
Anna-Karin Luttu om ” nyheterna” på Nordkalottbibliotekets hemsida.
Dagligen tillförs här nya titlar ur Ossian Svenssons samlingar av litteratur
om och från Nordkalotten.
(http://www.overtornea.se/Kultur_Fritid/Bibliotek2/Nordkalottbiblioteket/
) I föregående medlemstidning refererade jag till boken av
QuickTime och en
TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare
forskningsresanden
Zetterströms ”Lappländska resa”. För en
krävs för att kunna se bilden.
släktforskare är dessa reseberättelser av stort intresse då de ger en –
många gånger – träffande beskrivning av naturen i de besökta trakterna
men även många intressanta beskrivningar av hemförhållanden och
nybyggarnas klädsel och seder och bruk. Jag rekommenderar varmt
studier av dessa ”ögonvittnesberättelser”.
Veckans bok på hemsidan ovan är också en reseberättelse – kolla in den !
I högarna runt Anna-Karin och Hanna hittade jag ytterligare en resenärs berättelser, nämligen
amerikanen Paul B. Du Chaillu. En forskningsresenär med många och initierade upplevelser
från jordens alla hörn. Han bör ju veta vad han talar om.
Boken ”Midnattssolens land” sammanfattar hans resor i Norden under åren 1871 och 1878.
Man får också en rätt utförlig information om Skandinaviens utseende, geologi och historiska
utveckling. En bra repetition av folkskolans geografi och historielektioner!
Nedan följer några axplock ur del I med koncentration till avsnitten från våra egna bygder.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Från London – utgångspunkten för de flesta av Amerikaresenärerna från Norden – reser
författaren med ångbåt till Göteborg. Samtliga resenärer – förutom författaren – var svenskar.
Överfärden tog 3 dagar och han berättar livfullt om livet ombord på fartyget under färden.
Från Göteborg kan man tydligen färdas till Stockholm på tre sätt: Båt (3 dagar), tåg ( 12 tim.)
eller skjuts. I Göteborg upplever författaren för första gången det traditionella smörgåsbordet
som gäst hos affärsmannen W – som samtalade på en förträfflig engelska!
Kapitlet om ”Det fagra, härliga Stockholm” överlåter jag i sin helhet till egna studier och
hoppar med Paul (Jag tycker att jag blivit DU med honom efter att ha läst boken!) efter en
härlig ångbåtsresa till Haparanda – utgångspunkten till Midnattssolslandet.
Han tycks ha haft en munter tillvaro bland rike män och trevliga, tillmötesgående tjänstemän.
Haparandabladet gav fin information och Haparanda Stadshotell får bästa möjliga
rekommendationer.
Hur reser man då i dessa bygder? Än en gång är det båt, skjuts eller till fots som gäller.
Som tolk (finsktalande) medsändes en viss herr Jacob Josefsson. I en traditionsenligt hästkärra
går så färden vidare mot norr. Skjutsstationerna/Gästgiverierna skulle för en lång tid framöver
bli forskarens ”hem” under färden till Nordkap. Han beskriver utförligt hur man här löst
logistiken och vilka regler och priser som härvid gällde. Landsvägen var vid denna tid utbyggd
ända till Pajala – därefter var det båtfärd eller apostlahästarna som gällde!
Färden med hästskjutsarna beskrivs rätt utförligt och ger många intressanta detaljer och
matvanor, klädseln och inredningen i husen. Genom ”transfer” kan läsaren lätt föra över
iakttagelserna till interiörer hos de egna anorna från den tiden. Vad som förvånade mig var att
det ofta var flickor i unga år som körde hästdroskorna – möjligen beroende på att männen var
sysselsatta med bl.a. flottningen i älven.
Vad åt man på den tiden? Läs författarens mustiga beskrivningar av rätterna på de olika
gästgiverierna. Frukosten i Korpikylä bestod ex. av rökt renkött, smör, ost och hårt bröd med
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en kopp utmärkt kaffe till efterrätt.
Körsvennen Ida Karolina (12 år) råkade ut för ett missöde på sträckan fram till Niemis –
Punktering skulle det heta idag – då hjulringen lossnade. Effektivt med hammare och spik och
med hjälp av bonden reparerades skadan och färden fortsatte till flickans ”pladdrande” på
finska – som vår resenär inte förstod men fick sig översatt av medföljande naturguide Jacob.
”Från sin tidigaste barndom få barnen lära sig att lita på sig själva” konstaterar författaren
och fortsätter: ”Niemisgården bestod av fem, sex låga byggnader med torftak och såg lite toftigt
ut. Rum för resande var inrett i ett litet hus och var ytterst snyggt, men hade blott ett rum.
Inredningen bestod av två sängar, några stolar, ett bord, en spegel och en byrå, i vilken
familjen förvarade sina dyrbarheter.” Vad mer behöver man för att övernatta?
Invånarna i boningshuset beskrivs enligt: ”En gubbe med långt, rufsigt, svart hår samt af hans
hustru och brorsdotter, en ljushårig flicka vid namn Kristina (den intresserade kollar i
husförhörsboken de övriga familjemedlemmarnas namn!). Flickan tvättade genast sina händer
och ansikte, kammade håret, kastade en snygg kjortel över den smutsiga hon hade på sig och
satte en ren duk på huvudet. Kaffepannan ställdes på elden och en kopp kaffe tillagades.”
Således precis som idag – på med kaffehurran så fort en gäst visar sig!
Nästa skjutsstation Ruskola får mycket beröm, både för renhet och gästvänlighet - den bästa
gästgivaregården mellan Haparanda och Pajala!
Nu upptäcker forskningsresande Paul Aavasaksa och den egendomliga röda kyrkan i
Matarengi med en särskild klockstapel. Prästgård och de många handelsbodarna fick också
besök av vår resenär och gårdarna antydde välmåga i samhället, som hade en befolkning av
ungefär 2 700 personer.
Midnattssolen och de ”besvär” detta fenomen förorsakade främlingen redogörs utförligt och
enda sättet att ha reda på vilotiderna var att ”rådfråga sina vägg- och fickur eller att se på
solen”. Nästa ”resebesvär” för en nykomling är givetvis myggorna!
Flera sidor ägnas därefter till att berätta om skönheten i landskapet och hur väl folket anpassade
bostäder och sin verksamhet till de naturliga betingelserna.
Färden vidare går – inte längs Torneälven – uppför en brant backe genom Kuusijärvi och
Ruokojärvi till Pirttijärvi där vägen tog slut – för att fortsätta på andra sidan sjön.
Färden fortsatte på andra sidan sjön med en flicka vid tömmarna. Författaren gav henne lite
godis och fick en varm kram och till och med kyss till tack. Han gör också flera pauser under
färden genom byarna och når så småningom Pajala via Sattajärvi, där en speciell episod
inträffade med även denna gång en ung flicka och hennes moder som huvudpersoner. Detta får
dock ni kära läsare själva ta reda på genom att läsa boken ”från pärm till pärm”!
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Nordkalottens kultur- och forsningscentrum
Nordkalotten är ett spännande flerkulturellt område som trots sina olikheter, tre nationer och ett
flertal olika folkslag har ett gemensamt förflutet. Man har levt i symbios och utvecklats
parallellt i mångkulturella möten. Kulturen på Nordkalotten har inte varit avhängigt av
riksgränser, det utmärkande för Nordkalotten är mötena över gränserna. Ett annat tydligt
kännetecken för Nordkalotten är dess minoriteter. Nordkalottens kultur- och forskningscentrum
innehåller stora skatter för forskare i skilda ämnen.
Wahlbergs material
Den källa som anlitats mest genom åren är Erik Wahlbergs material. Fil.dr. Erik Wahlberg från
Soukolojärvi fyller 89 år den 18 sept. 2007 och är en stor kulturpersonlighet på Nordkalotten.
Han har i över 50 år forskat och samlat material om bosättningen i Tornedalen, skrivit böcker
och artiklar samt föreläst om Tornedalen och Övertorneå kommun. Omfattningen av hans
livsverk är stort – en grundforskning omfattande över 40.000 sidor finns tillgängligt för
forskare på vårt centra och lockar långväga gäster framförallt sommartid.
Det handskrivna materialet består av familjeregister med mer än 12 000 familjetabeller,
jordeboksregister för hemman, hemmansdelar med uppgifter om husbönder, hustrur,
rotesoldater, backstugesittare, inhysen m.m. Skattelängder och domböcker ger forskare
möjlighet till fördjupad forskning om Tornedalens äldsta bosättningar så långt tillbaka i tiden
som till början av 1500-talet.
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Ljudarkiv
Vi har i våra samlingar 800 timmar ljud som överförts till centrat. Programmet Pohjoiskalotti är
idag en av Sveriges Radios äldsta bevarade programrubriker som fortfarande lockar mycket
lyssnare. I Sverige började sändningarna på samiska redan 1952 och på finska 1957 så radion
har haft stor betydelse för minoritetsspråkens bevarande. Radioman och reporter för dessa
program var Ragnar Lassinantti och finns överfört på CD-skivor för allmänheten på centrat. I
ljudarkivet finns också andra kulturhistoriskt värdefulla djupintervjuer på finska och meänkieli.
Ljudmaterialet lånas ut. Under sommarmarknaden har vi många besökare som hittar sina
släktingars röster i vårt arkiv.
Bildarkiv
Centrat har ett innehållsrikt bildarkiv med unikt bildmaterial från 1900-talets första hälft
inrättats. Vi har idag ca 6000 bilder vilket är ett stort material som kräver datautrymme. Vi har
haft tekniska problem med bildarkivet som varit svårtillgängligt, men inom kort kommer vi att
få installerat en egen server så det ser ljust ut även för bildarkivet. Vi har under sommaren fått
en gåva från Filmi-rulla i Ylitornio med material från Anderssons bildarkiv som vi ännu inte
behandlat.
Kväner
Vi har många besök från Nordnorge som Matarengi forskarföreningens ordförande Sören
Lejonclou ofta hjälper oss att guida vidare i sin kvänforskning. Förfrågningar via webben ökar
allteftersom material blir utlagt på nätet. Kvänerna har, som alla vet sina rötter här i Tornedalen
och kvänforskningen har ökat i omfång. Det finns en tidning hos oss som är värt att bekanta sig
med som heter ”Ruijan Kaiku” och återfinns bland tidskrifterna. Där finns då och då artiklar
om Tornedalen och kvänsläkter.
Böcker om släkter
Släktböckerna har ökat i antal de senaste åren och återfinns i våra hyllor. Vi har många
förteckningar i forskarrummet som underlättar sökningen så vi välkomnar alla nyfikna att ta för
sig av materialet på centrat. Jag och Sören Lejonclou brukar även ställa upp om någon behöver
komma in under helgerna då vi har många långväga gäster som har svårt att besöka centrat
under vardagarna. Vi hoppas och tror att det goda samarbetet mellan Nordkalottens kultur- och
forskningscentrum och Matarengi forskarförening även framledes öppnar dörrar till nya släktoch lokalhistoriska forskare från när och fjärran.
Marita Mattsson Barsk, kulturansvarig i Övertorneå kommun
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Nordkalottens kultur- och forskningscentrum digitaliserar sin
äldre litteratur
Med stöd av Kulturrådets Accessbidrag digitaliserar vi den äldre delen av vår
Nordkalottlitteratur. Vi digitaliserar litteraturen först och främst med tanke på att
tillgängliggöra den för en bredare allmänhet och de digitala kopiorna finns tillgängliga via vår
webbsida.1 Med utgångspunkt i Svenssonska samlingen, som utgör grunden i
Nordkalottbiblioteket, har vi digitaliserat 1600-, 1700-, 1800- och även en mindre del 1900talslitteratur. Projektet pågår under hela 2007 och vi beräknar att vid årsskiftet kunna presentera
ungefär 300 böcker via Internet.
Böckerna utgör ett unikt historisk material av området norr om 65:e breddgraden. Litteraturen
behandlar många olika ämnen så som; resor, naturvetenskap, rättsvetenskap, ekonomi, religion,
etnografi m.m. Det största området är kategorin ”Geografi” från 1800-talet. Där återfinns de
flesta reseskildringarna, men även Hermelins Special kartor och ritningar till beskrifning öfver
Sverige.
För att ytterligare tillgängliggöra böckerna har vi, för att underlätta läsandet av gammal
frakturstil, även överfört vissa böcker till pdf-format. Ett exempel på det är boken Steniga
backars upodling2 av Samuel Chydenius från 1752. Där kan besökaren välja själv ifall han/hon
vill läsa den digitala kopian eller en pdf-version där texten finns återgiven med modernt
teckensnitt.
Till hjälp för våra släktforskare har vi även digitaliserat August Ljungs Familjeregister för
Övertorneå församling för åren 1740-1851 samt hans rekonstruktion av Pajala kyrkoböcker för
åren 1838-1884. Vid dags dato3 är de ännu inte publicerade via Internet, men beräknas efter
sommaren finnas tillgängliga via vår webbsida.
Anna-Karin Luttu, bibliotekarie

Välkommen till vår bokskatt på Internet!

1

Vår webbsida hittar du enklast via www.overtornea.se Klicka sedan på ”Bibliotek” till vänster på sidan och
därefter på ”Nordkalottbiblioteket” under länkarna till höger på sidan. Direktlänken till höger, ”Digitaliserad
Nordkalott litteratur” tar er vidare till våra digitala böcker.
2

Boken hittar ni på vår webbsida under kategorin ”Ekonomi och näringsväsen” på sidan för 1700-talslitteratur.
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Adresser till föreningen:
Besöksadress: Matarengivägen 16, 957 31 Övertorneå
E-post:info@matarengi-ff.se
Hemsida: http://www.matarengi-ff.se
Styrelsen för Matarengi Forskarförening:
Förtroendemän år 2006
Ordföranden: Sören Lejonclou
Vice ordförande: Tage Hietala
Sekreterare: Holger Pekkala
Vice sekreterare: Elisabeth Jönsson
Kassör: Bror-Erland Härmä

E-post adress
soren@lejonclou.se
thh@stad.overtornea.se
holpek@stad.overtornea.se
elisabeth.jonsson@overtornea.se
bror-e.h@stad.overtornea.se

Ersättare
Bruno Larsson
Marita Mattsson Barsk
Gunnel Wahlberg
Birgit Furmark
Ragnar Sannemalm

bruno.larsson@stad.overtornea.se
marita.mattsson.barsk@overtornea.se
gunnel.wahlberg@kommun.overtornea.se
olafurmark@msn.se
ragnar.sannemalm@telia.com

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
Stöd Forskarföreningens arbete med att upprätta en fungerande föreningslokal med god tillgång
till ”arbetsmaterial”, utrustning och lämpliga Internetabonnemang, som underlättar letandet
efter Dina anor. Vidare anordnas föreläsningar och studiecirklar.

Lös Ditt medlemskort och kom med i aktiviteterna !
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