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Filosofie doktor Erik Wahlberg, Kallioisen Erkki

Ordföranden har ordet
Efter sommaruppehållet, bärplockning och jaktperioden i september har forskarträffarna varit
välbesökta. Vi har haft ett tillskott av några nya ambitiösa forskare, som med stor nyfikenhet
har börjat fördjupa sig i sina anor. I regel har vi varit ett tiotal deltagare och ibland fler som
träffats under torsdagskvällar.
Under Matarengi Marknad var det öppet hus i forskarsalen med erfarna släktforskare på plats.
Förutom ordinarie öppettider, hade NKFC aktiviteter och öppet under lördag och söndag. Det
regniga vädret under de första marknadsdagarna bidrog till att antal besökare var få, förutom
på söndag, då vädret var bättre och några fler uppsökte forskarsalen. Ett stort och varmt tack
till er som ställde upp som forskarvärdar under markanden.
Under sommaren har Ragnar Sannemalm och Harry Johansson hjälpt några besökare från
USA, med rötter i Tornedalen, som letat efter sina anfäder.
Sveriges Släktforskarförbund har anordnat en veckoslutskurs 20-21 oktober i Medlefors,
Skellefteå - för ordföranden i medlemsföreningar i norra Sverige (BD, AC och Y län). Syftet
med utbildningen var att stärka ordförande i sin roll som förtroendevald samt ge verktyg för
ökad medlemsrekrytering/aktivering och inspiration i styrelsearbetet. Kursen var upplagd så
att föreläsningar varvades med grupparbeten och tid gavs för värdefullt erfarenhetsutbyte
mellan föreningar. Från Norrbotten var vi sex forskarförningar som deltog.
Under året har vi haft en ökning av medlemsantalet vilket är glädjande. Vi får hoppas att
trenden fortsätter och styrelsen under nästa år ytterligare intensifierar arbetet med
medlemsvärvning.
En av pionjärerna inom forskning av ortnamn, birkarlar, släktforskning och språket i
Tornedalen Erik Wahlberg - eller ”Kallioisen Erkki” som han gärna ville bli kallad i bygden
– har avlidit. Se minnesruna på annan plats i tidningen.
I detta nummer av Mataregi Posten kan ni läsa intressanta artiklar som medlemmar i Mff och
utflyttade kommunbor sammanställt. Ett stort tack till Er som publicerar artiklar och till
redaktörerna som sammanställt medlemsbladet.

God Jul och Gott Nytt År !
Thomas Wahlberg
Ordförande
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Information
Forskarträffar fortsätter som tidigare varje torsdag kl.18.00 i forskarsalen, med juluppehåll
fr.o.m. vecka 51 år 2012 t.o.m. vecka 2 år 2013.
Medlemmar från Tornedalens Släktforskarförening, med säte i Sattajärvi, har besökt vår
forskarförening och NKFC.
Drygt en handfull medlemmar - som använder släktforskningsprogrammet Disgen 8.2. - har
startat en studiecirkel, som pågår under några lördagar, för att bättre lära sig nyttja de
möjligheter och finesser som programmet erbjuder.

Styrelsen för Matarengi Forskarförening
Ordförande: Thomas Wahlberg
1:e vice ordförande: Harry Johansson
2:e vice ordförande: Ragnar Sannemalm
Styrelseledamot/kassör: Bror-Erland Härmä
Styrelseledamot/sekreterare: Elisabeth Jönsson

Medlemsavgift för 2013
Samma årsavgift som 2012:
150:00 kr/medlem
200:00 kr/familj
200:00 kr/organisation

Besöks- och postadress
Matarengi Forskarförening
NKFC-huset
Matarengivägen 24
957 31 Övertorneå
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St Andreas Notfiskarnas
skyddshelgon i Särkilax
© Östen Bucht
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St Andreas som skyddshelgon i Särkilax.
Aposteln Andreas var född i Betsaida vid Galileiska sjön (Joh. 1:44). Både han
och hans bror Petrus var fiskare till yrket, därav traditionen att Jesus kallade dem
att bli hans lärjungar genom att säga att han skulle göra dem till
”människofiskare”
Enligt kyrkohistorikern Origenes( född cirka 185,död cirka 254, bibeltolkare, teolog
och kyrkofader) sägs Andreas ha predikat i Mindre Asien och i Skytien, längs
Svarta havet och så långt som till floden Volga och Kiev. Därför blev han
Rumäniens och Rysslands skyddshelgon. Det sägs att Andreas blev korsfäst i
Patras, Achaea, på ett Crux decussata, X-format kors, som därför kallas
andreaskors. Han är därför sedermera Patras skyddshelgon.(Wikipedia)
Men Andreas var inte Särkilax skyddshelgon tack vare någon koppling hos
lokalbefolkningen till Novgorod eller Ryssland. Rysk/Novgorodska ambitioner
att försöka behärska Tornedalen och Kvänland hade redan på 800-talet
framgångsrikt motverkats genom det samarbete som etablerats mellan
Hålogalänningen Torolf Kveldulfsson och kvänen Faravid. (Islänningen Egils
saga).
Under foljande århundraden upprätthölls samma motståndskraft mot de rysknovgorodska ambitionerna och kyrkan var i det sammanhanget en kraftfull
allierad. Den katolska kyrkans strävanden riktades på att föregå och motverka den
även norrut expanderande konstellationen Novgorod och rysk-ortodoxa kyrkan.
Från Åbo och Uppsala kyrkornas sida gick klostren i fronten av denna expansion
vilket inom den västra sidan av Bottenviken tog sig uttryck i form av
cisterciensernas i Uppsala/Sigtuna av kungahuset donerade laxfisken, medan
klostercentret kring Raumo/Nådendal/Åbo erhöll av kungahuset tilldelade
fiskeplatser på den östra sidan om Bottenviken.

Notfiske vid Bottenviken enligt Olaus Magnus (Gainofiske)
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Under Magnus Erikssons tid samordnades ”frontarbetet” med de klosterägda
etableringarna av heliga Birgitta (en hetlevrad politisk agitator för ett väpnat
korståg österut)) och hennes goda vänner och medarbetare, biskop Hemming i
Åbo och ärkebiskop Hemming i Uppsala.
(Om klosterägda tillgångar längs nuvarande finska sidan av Bottenviken
hänvisas till
A. Luukko:”Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia”(osa II, sivut 274-279)
samt till
K. Tarkiainen: ”Sveriges Österland”, Stockholm 2008. Därutäver
rekommenderas John Crispinsson:”Den glömda historien”
utgiven 2011).
Under tider då de karelska besöken inte uppträdde som kortvariga räder så förekom de
”mellan varven” i form av privata fredligt kringvandrande handelsmän. Målet var då
marknadsplatser under de årstider då även andra handelsmän samlats för främst byteshandel.
Men det sätt varpå senare berättelser, presentationer och bedömningar framställts av den
karelska penetrationen av området i norr, har gjort att många frestats nästan automatiskt utgå
ifrån att det hela lett till ett väldigt stort karelskt inslag i befolkningen. Inte minst framgår
denna uppfattning i de slutsatser man gjort om förändringar i befolkningsinslaget i trakten
av nedre Kemi älvdal och berörande Kaihnuunkylä/Helsingbyn vid Torne älv (främst
K.Julku respektive

T. Wallerström). En av Jarl Gallén (1968:123-150) utförd noggrann
genomgång av de urkunder som speglar rysk penetration i Bottenviks-området
sammanfattar: ”Dessa ger överhuvudtaget lite som uttryckligen omnämner
karelare. De äldsta beläggen är först från 1300-talet. Här finns således inga
tecken på någon karelsk överhöghet. Den karelska inflyttning som tveklöst
förekom var till karaktären av långsamt slag och verkligheten har visat att den
aldrig blev så dominerande att den resulterade i ett genomslag för den grekiskortodoxa religionen. Detta vare sig i trakten av Liedakkala/Sigtuna vid Kemi älv
eller i trakten av Helsingbyn.
Detta konstaterat som motsats till vad som hände i regionen uppåt Vita havet,
Kolahalvön och Pomorkusten, där en rysk överhöghet etablerades.
Just detta faktum utgör den slutliga bekräftelsen på att de novgorod-ryska
inflytelserna på Tornedalen varit utan praktisk eller religiös betydelse.
Att St Andreas framträtt som Särkilax kyrkas skyddshelgon har således inget att
göra med att Andreas också varit eller är ortodoxins och Rysslands
skyddshelgon. Däremot var Andreas laxfiskarnas skyddshelgon och då speciellt
notfiskarnas.
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St Andreas och Jesus med storfångst i notnäten

St Andreas med sina symboler:
det X-formade korset och en
korg med fiskar

Det är väl bekant att just laxfiske med not varit den allenarådande fiskemetoden i
framför allt Helsingbyområdet (d.v.s Övertorneå kommun).
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Där har det urgamla samiskfinska namnet för not – gaino/kainu -till och med gett
byn Kainuunkylä dess finska namn. Det svenskspråkiga namnet för området
nuvarande Kainuunkylä, Niemis/Luppio, Hietaniemi, Päkkilä, ochVitsaniemi är
Helsingbyn. Detta sagt med stöd av professorn i samiska Olavi Korhonen
(1987) som funnit de många kainu-namnen i svenska Lappland. Detta
anmärkningsvärt nog i eller i anslutning till sjöar och med en naturlig härledning
till fiskeredskapet not! Till det kan läggas etnologen Samuli Paulaharju som i
sina Lappmarksminnen (från 1922) sid 183 redovisar exempelvis följande
tankeväckande om begreppet kainu: . Många saivosjöars rån är av lappskt
ursprung. Vid Paarnajärvi inom Kittilä hade Tepsas gamle gubbe en gång sett en
renskinnspälsad lappgumma springa på stranden med nottillbehören under
armen och hört henne ropa: Paarneh vuolkin kainutta, paarnai vuolkam
kainukoita! (Kittiläbons lappska:.Pojkarna for utan not, jag är på väg till dem med
notlinor!) Till detta hittar vi paralleller i Egentliga Finland i området Åbo-Nystad
där gamla byar såsom Kainu och Helsinki ligger väl lokaliserade för det i trakten
dominerande kustfisket som av tradition skett med just not –kainu!!
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Notdragarskulptur i Rimito(Rymättylä)

I Finland omnämns Andreas (Antti) i samband med fiske vid sidan av sin broder Petrus.
Enligt professor Kustaa Vilkuna sid 138-139 i Kulturhistorisk lexikon för Nordisk
medeltid (Malmö 1956) är Andreasdagen i Rimito fortfarande storfiskarnas samlings-och
festdag, då man avtalar om vinterns notlag. Vidare sägs att såsom rådare över fisken nämnes
Andreas i ramsan :Anna Antti ahvenia, Pekka pieniä kaloja. (Anders giv oss abborrar, Petrus
giv oss småfisk). Elias Lönnroth tog med Andreas i sitt Kalevalaepos i skepnad av Antero
Vipunen d. v .s Antero gillraren som satte upp giller och snaror. Grunden för den
uppfattningen skulle ha legat i Andreas-symbolen, det sneda korset, som

man såg i kyrkomålningarna. Kustaa Vilkuna säger att ”vi kunna alltså antaga
att den i dikterna nämnda Antero Vipunen var den medeltida folkliga
benämningen för Andreas. Annars uppfattas Andreas bara i samband med fiske
och i den finska dikten om Skaparens båtfärd är både Andreas och Petrus
tillsammans till sjöss. Andreas är med om att utrusta båten och förfärdigar åror
och roder.Se vidare i Kulturhistorisk lexikon för Nordisk medeltid (Malmö
1956).
Slutligen kan nämnas en tornedalsk barnramsa om Andreas som fiskare: Antti
kantti karvajalka, lähti kerran onkele …. j.n.e.
Östen Bucht
2012-07-01
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ETT EMIGRANTÖDE
Isak Wilhelm Huhta föddes 22 Okt 1877 i Pallakka Hietaniemi. I Koutojärvi träffade han sin
blivande hustru Hilda som arbetade som piga där. Hon var född i Liehittäjä, Hietaniemi. Efter
vigseln 19 Feb 1899 flyttade paret till hennes hemgård på hemmanet Mikko och de fick sitt
första barn Uno Emanuel den 12 Jan 1900. Tiderna var svåra för många och därför ville
många söka sin lycka i Amerika. Så skulle även Isak och Hilda göra och 1901 hade de alla
papper klara för utvandring. Men olyckorna började redan när de kom till Canada. Sonen Uno
Emanuel som insjuknat i polio under färden dog i Canada och begravdes också där. De kom i
alla fall fram till Calumet i Michigan där Isak fick arbete vid Hecla koppargruva. Han tyckte
att förhållandena där var så goda att han även ville ordna biljetter till sin yngre bror Emil så
att även han skulle utvandra men Emil stannade i Koutojärvi och var sin hembygd trogen
fram till sin död 1988.
Isak Wilhelm Huhta har numera ca 100 ättlingar i Amerika trots att flera av barnen drabbades
av en våldsam död vid tidig ålder.
Här är barnen som föddes i Amerika
Maymi Sofie Ericsson Huhta gifte sig med Arthur Einard Newman och fick 5 barn
Wilmer Ericsson blev överkörd och dödad. Chauffören var rattonykter
Norman S. Ericsson gifte sig och fick ett barn.
Carl Ericsson blev mördad avlöningsdagen när han tog en taxi hem.
Edna S. Erickson Huhta överkörd av rattfyllo i Chicago och dödad.
Mildred Huhta Erickson dog redan som 16-åring
George Erickson dog 59 år gammal I en hjärtattack
Även Isak Wilhelm Huhta slutade sina dagar olyckligt.
Hans öde beskrivs i urklipp från några tidningsartiklar publicerade i Calumet och som
kommit hit genom Valter Korpis försorg. Han har besökt Calumet vid två olika tillfällen för
att forska i utvandrarnas liv i Amerika.
The following article has been typed from the original:
The Calumet News
Daily Mining Gazette

Wednesday, May 3, 1933
Thursday, May 4, 1933

MINE INJURY IS FATAL TO FLORIDA RESIDENT
Isaac Huhta 56, died at Calumet and Hecla hospital, yesterday morning from injuries received
early yesterday morning while at work in No. 9 shaft of the Calumet and Hecla Mining
company.
The deceased had been a resident of Florida location for many years. The widow survives.
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Isak Wilhelm Eriksson Huhta med sin fru Hilda Saariniemi och dottern
Maymi som föddes den 1 december 1901 och dog 1986 i Calumet

Övertorneå i november 2012
Ragnar Sannemalm
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Till minne av Erik Wahlberg
Den 1 november 2012 avled vår läromästare inom släkt- och hembygdsforskning Erik
Wahlberg från Soukolojärvi – eller som han själv oftast titulerade sig ”Kallioisen Erkki”.
Nästan fyllda 95 år är ju en aktningsvärd ålder, som ”Erkki” de senaste åren tillbringade på
Länsmansgården i Övertorneå.
Han hade ett fantastiskt minne för namn och händelser. Jag besökte honom på
Länsmansgården och han lyste upp och började omedelbart föreläsa om frågeställningar inom
hembygdsforskningen eller tveksamheter i en del av mina slutsatser angående släkternas
vandringar och inflyttning till Tornedalen, En brännande aktuell frågeställning även idag i
debatten om ”Vem är Tornedaling?”.
Det var dock inte helt givet att Erik skulle ägna sig åt hembygdens historia eller befolkning.
Resan började dock, som för många andra tornedalingar, på Tornedalens Folkhögskola i
Matarengi läsåret 1936-37. Stort läsintresse hade han uppvisat redan under folkskoletiden
under bl.a. Gerda Savilahtis ledning, varför studierna på folkhögskolan ytterligare förstärkte
Eriks studieintresse. Här fanns böcker och utrymmen för enskilda studier. Säkerligen
uppmuntrade skolans rektor Ossian Svensson honom att ytterligare förkovra sig och fortsätta
studierna. Familjeekonomin hos Isak och Hanna Wahlberg möjliggjorde dock inte detta
omgående, särskilt med ytterligare 14 barn att fostra och försörja. Efter militärtjänst och några
års medverkan på familjejordbruket tvekade inte Kallioisen Erkki utan hoppade på tåget för
vidare transport till Stockholm och Påhlmans Handelsinstitut. Det var många tornedalspojkar
som valde den utbildningen för att senare kvalificera sig för sysselsättning inom den
offentliga sektorn. Påhlmans hade gett Erik mersmak och efter en del tentamens- prövningar
inledde han fortsatta studier vid Socialinstitutet (senare Socialhögskolan) och med professor
Herbert Tingsten som tentator klarade han studierna med glans och erhöll omgående tjänst
inom social- tjänsten i Stockholm. Mellan åren 1948 – 1953 verkade han som socialchef i
Waxholms kommun. Säkerligen spårar vi härmed Eriks stora intresse för historia, människors
härkomst och levnadsvillkor samt hans stora sociala intresse.
Intresset för hembygden, dess folk och levnadsöden övertog alltmer hans intresse och hösten
1953 gav han upp den offentliga karriären och anträdde färden norrut – mot sina
ursprungsregioner. Stannade dock till i Uppsala och lockades till institutionerna för arkeologi
och den finsk-ugriska sektorns historia och språk. Det år från denna tid som jag har de
trevligaste minerna av Erik och hans framtoning inom forskningsvärlden. Många gånger lite
udda i sina framställningar men med en stark trovärdighet framförde han sina teorier och
nyvunna insikter. Finsk-ugriska studierna övertog allt mer hans tid och blev stundtals hans
enda intresse. Helt följdriktigt doktorerade han 1963 med en avhandling om de finska
ortsnamnen i Tornedalen. En avhandling som ger speciellt tornedalingar en mycket
grundläggande kunskap om ortsnamnens historia och betydelse. En faktabok – oumbärlig för
hembygdsforskare i vår långa och vackra Tornedal. Världsberömd brukar jag presentera min
läromästare och studiekamrat från Uppsalatiden – världsberömd som släktforskare. Otaliga är
de släktforskare i bl.a. USA som fått hjälp av Matarengi Forskarförenings verksamhetsledare
på NKFC. Lika otaliga - om inte många, många gånger fler - är de familjer, som i sin
kontorspulpet i hemmet har en släkttavla upprättad av just Kallioisen Erkki!
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Riktigt rotad i bygden blev han slutligen genom flytten till det nyuppförda – eller restaurerade
– pörtet i Kallioinen eller Soukolojärvi. Hit flyttade han med hela sitt digra bibliotek 1969 och
bodde envist kvar tills inte hälsa och bostadsstandard längre klarade kraven på ett godtagbart
äldre boende, varför han motvilligt flyttade till Länsmansgården i Matarengi, där han avled
torsdagen den 1 november 2012 klockan 15.15.
Vi är många inom släktforskningen, som en sista gång vill tacka Erik Wahlberg för det
enormt uppoffrande arbete, som han lagt ner på sin forskning. Allt detta till glädje för oss
Tornedalingar men även släkt och vänner utspridda i Norden och även den Amerikanska
kontinenten. En stor Tornedaling har lämnat bygden och jordelivet.
Uppsala i november 2012
Sören Lejonclou
PS!
Ett urval av Erik Wahlbergs litterära produktion och artiklar som publicerats i olika
publikationer har sammanställts av Thomas Wahlberg och kan studeras genom att följa länken
nedan.
http://www.matarengi-ff.se/erkki_prod.doc
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