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Matarengi Forskarförening har tillsammans med Övertorneå kommun, 

Sparbanken Nord och Nordkalottens Kultur- och Forskningscentrum 

anordnat ett seminarium till minne av Erik Wahlbergs 100 årsdag. 

Seminariet hölls på Tornedalens Folkhögskola i Övertorneå med 

föreläsningar av olika författare och historievetare. 

Erik Wahlberg föddes den 18 september 1918 i Soukolojärvi i 

Övertorneå kommun. Han avled den 1 november 2012 i samma by. Erik 

Wahlberg var författare och språkforskare. Han disputerade och blev 

filosofiedoktor i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet 1963. 

Erik Wahlberg räknas som en av pionjärerna inom ortnamns- och 

släktforskning i Tornedalen. Han har genomfört omfattande 

släktutredningar som omfattar ungefär 10 000 sidor tornedalska 

släktnamn på båda sidor om Torne älv. Dessa finns tillgängliga i 

forskarsalen på Nordkalottens kultur- och forskningscentrum i 

Övertorneå. 

 

 



 

”Kallioisen Erkki” värnade stort om det tornedalska språket. Han kunde 

ur sitt minne redogöra för släktled ända ner till 1600-talet, och hans hem 

var alltid öppet för besökare som ville ta reda på mer om sina rötter. Erik 

hade ett stort hjärta som klappade för Tornedalen, framför allt dess 

språk, kultur och historia. 

Seminariet inleddes med en välkomsthälsning av Thomas Wahlberg, 

ordförande i Matarengi Forskarförening. 

 

 
Thomas Wahlberg och Erling Wande                                      Foto: A-K Sundelin 

 

Första föreläsningen ”Sóon valehtelematon tosi – med Erik Wahlberg på 

språkresa i Pajala med omnejd” hölls av Erling Wande, språkforskare 

och professor emeritus i finska. Erling Wande berättade om sina 

upplevelser när han tillsammans med Erik intervjuade personer i 

Tornedalen om deras språk. 



 
Sture Torikka                                                                           Foto: A-K Sundelin 

Sture Torikka, fil kand i historia och etnologi, forskare och författare i 

Tornedalsk historia höll föreläsningen ”Kallioisen Erkki och jag”. Han 

skildrade sina möten med Kallioisen Erkki. 

”Erik Wahlberg och laestadianismen” hölls av Lars-Olof Kevnell, 

kyrkoherde emeritus. Han berättade om Erik Wahlberg som ”sarnamies” 

predikant.  

Lars Elenius, professor i historia vid Luleå tekniska universitet höll i 

föreläsningen ”De magiska ortnamnen i forskningen” 

Tuomo Korteniemi, redaktör och förläggare presenterade boken om 

Erik Wahlberg som ska ges ut inom en nära framtid. Bokens titel är 

”Minnesskrift om Erik Wahlberg”. 

Seminariet hade cirka 50 deltagare. 
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