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ÅRSMÖTET 
Vårt årsmöte avlöpte som planerat den 11 
mars, söndagens eftermiddag. Allan 
Kruukka höll med van hand i klubban 
under mötet.  
Följande personer valdes till styrelsen : 
Tyra Helena Lindström, ordförande 
Bengt Bucht, vice ordförande 
Irma Ridbäck, sekreterare, kassör 
Hjördis Sigurdsdotter 
Bo Lauri 
Maria Matilainen 
Irene Niva-Strand 
 
Det formella årsmötet avslutades och 
sedan bjöds det på fin musikunderhållning 
framförd av Christer Andersson Gran. En 
av låtarna handlade om svårigheterna 1917 
med bl.a. brist på mat. En annan handlade 
om smuggelverksamheten över älven. Vi 
sjöng dessutom tillsammans visan ”Till 
hembygden” samt ”Bastu psalmen”.  
Mötet avslutades med gott kaffe och fika. 

 
Bo Lauri 

---------------------------------------------------- 
 
KEXI – Meän kirjailijat 
Meänkieli-dagen firade 30 år den 27 
februari. Då bildades i Pajala föreningen 
Meän kirjailijat, eller på svenska:  
Meänkieli författarförening. Syftet med 
föreningen är att främja skrivande på 
meänkieli. Föreningen är i första hand till 
för meänkielispråkiga författare, men 
öppen för alla som vill stärka 
minoritetslitteraturen på meänkieli. En 
intervju med Bengt Pohjanen finns på 
Minoritet.se/4875 
 
I samma informationsblad meddelas att 
tidskriften Meänmaa nu kan ses också på 
www.facebook.com|tidskriftenmeanmaa 
Redan nu kan man där ta del av några äldre 
häften. 

 
 
 
FÖRELÄSNINGSSERIEN  
Föreläsningsserien	 Tornedalens	 historia	
inleddes	2016	i	mars.	Närmast	har	vi	temat	
Kommunikationer.		

Söndag	15	april,	kl.	14.oo.	
I	 serien	 föreläser	 författaren	 Jan	 Bergsten	
om	 Järnväg	 och	 andra	 kommunikationer	 till	
och	i	Tornedalen.	När	järnvägsbygget	vid	1.a	
världskrigets	 utbrott	 nådde	 Torne	 älv	
sveptes	 den	 lilla	 byn	 Karungi	 in	 i	
storpolitiken.	 Via	 byn	 färdades	 diplomater,	
flyktingar,	 affärsmän	 och	 transporterade	
post,	krigsgods	och	andra	varor	till	och	från	
Ryssland.		
Den	fleråriga	föredragsserien,	som	är	öppen	
för	alla	intresserade,	belyser	viktiga	delar	av	
Tornedalens	 historia	 med	 fördjupningar	
inom	 skeenden	 och	 förhållanden	 av	
betydelse	för	språket	och	för	övrig	kultur.	
	
	

VÅRENS	Föreläsningar		
fortsätter	söndag	den	6	maj.	

Då	 kommer	 professor	 emeritus	 Staffan	
Hansson	 och	 talar	 om	 industrialisering	 i	
Tornedalen.		
Anteckna	 redan	 nu	 detta	 datum.	 Det	 är	
knappt	en	månad	dit.		
__________________________________ 
	

STUDIECIRKLARNA	
Våra	cirklar	träffas	nu	8	april:	
		
Nybörjarcirkeln,		
Litteraturcirkeln	och	
Evangeliecirkeln.		
	
Men	vi	startar	igen	i	september.		Vill	du	
delta	i	en	cirkel,	hör	av	dig	till	styrelsen.	
	
Höstens	olika	tider:	se	sidan	4.	
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25 januari 
FOLKMUSIKTRADITIONEN I 
TORNEDALEN 
 
Den 25 januari gästades vi av musikern 
(Norrlåtar) och journalisten Hasse Alatalo som 
talade om folkmusik i Tornedalen. Det blev nytt 
publikrekord med ett 90-tal åhörare som njöt av 
Hasses föredrag med många liveinslag då han 
sjöng och spelade gitarr. Följande är saxat ur 
hans egen samman-fattning av föredraget. 

 ”Den finska folkmusiktraditionen i Norrbotten 
är liksom den finskspråkiga befolkningen 
koncentrerad till de östliga och nordliga 
delarna av länet. Den äldre folkmusiken som 
till största delen består av vokalmusik, skiljer 
sig från musiken i de helt svenskspråkiga 
bygderna i såväl språk som melodi. 

 Efter gränsdragningen mellan Sverige och 
Finland 1809 började det norrbottenfinska 
området att avskärmas från den riksfinska 
musikens och kulturens utveckling. Många av 
de gamla visorna bevarades därför i en form 
som ofta skiljer sig från de riksfinska 
varianterna av samma melodier. De har 
många gånger en mer ålderdomlig prägel, 
både i melodi och i framförande. Dessutom 
finns visor där texten handlar om lokala 
händelser och företeelser inom det svenska 
finskspråkiga området.  

 Ringlekar, vaggvisor, barnramsor, arbets-
visor, skämtvisor, ballader, dansvisor, 
nidvisor, nyhetsvisor, skillingtryck, politiska 
visor, religiösa sånger och instrumental 
dansmusik ingår i den norrbottenfinska 
folkmusiken.  

 Den äldsta repertoaren - numera 
mycket sparsamt representerad – är som i 
Finland knuten till de medeltida runosångerna, 
skrivna på s.k. kalevalameter. Det bästa 
exemplet på denna tradition är ”Keksis kväde”, 
skrivet av Antti Mikkelinpoika Keksi (1622-
1705). Övertorneåbonden och soldaten Keksi är 
överhuvudtaget den förste till namnet kände 
finska allmogeskalden i den finska litteratur-
historien. Det 212 versrader långa kvädet är ett 
unikt exempel på folklig diktning från 1600-
talet.  Till kvädet finns ingen känd melodi 
bevarad men versmåttet stämmer överens med 
den s.k. Kalevalamelodin. Fram till idag har 
denna melodi bevarats i östra och norra 
Norrbotten som vaggvisa. ”Keksis kväde” intar 
genom ålder och berättarkonst en särställning 
inom den folkliga diktningen.  

  

 

Den folkliga diktar- och berättartraditionen 
fortsätter ända in i modern tid och består då till 
stor del av s.k. nyhetsvisor. Nyhetsvisorna som 
ofta handlar om tragiska olyckshändelser och 
mord, har oftast i sista versen en sensmoral. Ett 
mycket vanligt tema i andra visor är annars 
sviken olycklig kärlek. Många av dessa visor 
kunde också sjungas till ringlek. Att den 
instrumentala musiken inte är lika vanligt 
förekommande beror dels på den vokala 
traditionens styrka, man sjöng även dansmusik, 
och dels på den laestadianska väckelserörelsen 
som betraktade dans och musicerande som 
något syndigt. Den instrumentala dans-musiken 
är som regel av yngre datum. Det mesta av 
repertoaren sammanfaller med den tid då 
dragspelet gjorde sitt intåg, d.v.s. kring förra 
sekelskiftet och framåt.” 

Sammandrag: Bengt Bucht 

--------------------------------------------------------------- 

Några	sånger	ur	Hasse	Alatalos	bok	Nurmen	
lintu	–	Ängens	fågel.	Som	läsövning:	en	bara	på	
finska	(sid.	158):	

Kiikuri kaakuri kirjava lintu 
humava tyttö on naapurin Tiltu 
Mutta jos kaikkia rakastaa 
omaksenssa ei hetä ketään saa. 
 
Sen	kan	en	strof	ur	Keksis	kväde	vara	intressant		
sid	110. 
 
Niitysaaren Siimulta siirsi 
Härjän Juusolta hävitti. 
Niityn lohkais Lovikassa. 
Pajalassa pahoin teki,  
Niityn otti karin jätti,  
kaatoi karin niityn päälle.  
 
och	i	svensk	översättning:	
Floden flyttar Simus holme 
dräper också Juusos oxe 
tar en lägda i Lovikka.  
gör i Pajala ofog,  
gör ett skär och tar en lägda, 
stjälper skäret över ängen. 
 
Till Alatalos bok hör också en cd-skiva med 
sångerna. Keksis kväde upptecknades första 
gången av den italienske forskningsresanden 
Giuseppe Acerbi år 1799.        /IR 
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Nyhetsbrev	 2017:4,	 där	 berättade	 Hjördis	
Sigurdsdotter	 om	 sin	 by	 i	 Tornedalen,	 om	
Sattajärvi.	 Nu	 har	 turen	 kommit	 till	Mattila,	
och	 Berta	 Andersson	 berättar	 om	 sin	
tornedalska	by.		
 
Mattila by - historiskt   
Hur Mattila blev till 
På 1000-talet var det som nu är Mattila en enda 
stor havsvik med uppstickande skärgårdsöar. 
En halvö (Lugnet) och en udde (Sänkelä) stack 
upp ur vattnet på den tiden. 
På 1500-talet hade havsviken smalnat betydligt 
så att 1000 meter mark erövrats från havet men 
stora delar av den finska sidan består 
fortfarande av skärgård. Mellan Mattila och 
Torneå rinner en mäktig arm av Torneälven. 
 
Torneälvens huvudfåra har alltså gått mellan 
Mattila och Torneå. Älven ändrade sitt lopp på 
grund av att isgång förde med sig stora stenar 
som åstadkom avgörande uppgrundningar. Det 
började 1641 då svår isgång förde med sig 
stora mängder sten mot älvens nedre delar. Om 
svåra isgångar vittnar ju bl.a. ”Keksin tulva” 
från 1677. Uppgrundningen fortsatte och nu 
har älvfåran smalnat av ytterligare och 400-500 
meter mark tillkommit. 
 
Namnet på byn var Neren, Noren, Nären och 
Nerem från det finska ordet Närä som betyder 
liten fors. Enligt vissa forskare kan det också 
vara det fornnordiska Nidreinr = nederhem. 
Från 1565-1607 används namnet Mattila 
(Matila, Matilla) som kan härledas från en av 
byns första bebyggare Matz Hindersson som 
levde i byn 1539 och hans söner Matzon. 
Landsbygdbefolkningen var finsktalande men 
hade svenska namn. Det var naturligt att Mats 
blev Matti så den språkliga avledningen Mattila 
är helt naturlig. 
 
Eftersom de nedre delarna av Tornedalen 
längst låg under vatten var marken vattensjuk 
och sank. Det var svårt att etablera bebyggelse. 
Man vet att det 1543 fanns 4 gårdar i Närä 
(Mattila), på Björkön 5, i Pudas bakom 
Alatornio kyrka 5 gårdar, på Suensaari 

(Torneå) 6, i Vuono 6, Keräsjoki inkl. Nikkala 
2 gårdar, i Säivis 4, i Vojakkala 28, i Kukkola 
14 och Karungi 5.  
 
Byarna vid Torne älv sträckte sig också in i 
Finland. Vojakkala var ojämförligt största byn 
i Tornedalen. Torneå socken sträckte sig ända 
upp mot Ishavet och omfattade hela 
Tornedalen där det fanns 30 byar med 287 
skattehemman. Nedanför Korpikylä som var 
gräns mellan Neder- och Övertorneå fanns 14 
byar om 126 hemman. 
 
Torneå fick stadsrättigheter 1621 men på 
Suensaari, där Torneå ligger, fanns bara 3 
mantal jord. Det var alldeles för lite för en 
stadsbildning. Därför lämnade drottning 
Kristina Mattila by i donation till Torneå stad 
24 december 1652. Torneå skulle få uppbära 
skatt och köpa upp hemman i Mattila som vid 
den tiden omfattade 4 1/2 mantal. Detta varade 
ända till 1809 då det föreskrevs att ägobyte 
skulle äga rum. Ingen fick äga jord i det andra 
landet. 
 
Det var hårda levnadsvillkor. Jordbruket gav 
knappt levebröd på grund av fattiga jordar och 
dåliga redskap. Fisket blev ofta räddningen. 
Krigen satte också sina spår i byn - många män 
skrevs ut till krigstjänst och kom kanske aldrig 
tillbaka. Åren 1715-17 härjade kosacker i 
Mattila. De slog ihjäl bybor och brände gårdar. 
Mellan 1717 och 1723 låg många jordbruk 
ödelagda. Inte bara den besegrade och sjuka 
svensk-finska armén, 1808–1809 förlagd till 
trakten, drabbades av en fruktansvärd 
dödlighet utan även civilbefolkningen 
smittades och dog i stort antal.  

Död- och begravningsboken 1807–1810 för den 
odelade församlingen visar på mycket stort antal 
dödsfall i rötfeber, feber av alla slag, även 
smittkoppor samt oangiven sjukdom.  

 
På 1800-talet idkade haparandaborgare 
spekulation i Mattilas hemman och påverkade i 
hög grad bondekulturen. Hemman köptes och 
såldes, delades och slogs ihop igen. Gårdarna 
sambrukades också under oklara 
ägarförhållanden. 
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Fiske 
Under 1500-talet var fisket huvudnäringen i 
Tornedalen och förblev av stor betydelse ända 
in på 1900-talet. Särskilt här i nedre delarna 
var fisket mycket givande. Det var stora laxar,  
som fångades här 25-30 kg var inte ovanligt. 
Också träskfiske efter gädda var betydande, 
likaså strömmingsfisket. Sik, tajman (öring), 
siklöja och annan småfisk fångades också. Av 
säl användes både späck, skinn och kött.  
 
Laxfisket brukades av ortens allmoge mot en 
årlig taxa eller stadga till kronan. Stadge-
avgiften skulle utgå i salt lax. Första veckan 
gick tiondet till prästen i Torneå men sedan 
gick det till kronan genom fogdar.  
Kiviranta fiskeplats förstördes helt i slutet på 
1600-talet p.g.a. en våldsam isgång som förde 
med sig sten och grus.  
 
I Mattila fanns 1741 10 laxpator, i Haparanda 
by 10 och Vojakkala 4. Kronan ville 
rationalisera fisket. 1765 bestämdes att 
fiskeplatserna skulle bli Suensaari, Neder-, 
Övervojakkala, Mattila, Kiviranta, Korpikylä 
och Vitsaniemi. 1786 beslutade Kgl. Majt att 
bönderna skulle hålla sig till jordbruket och 
inte syssla med fiske. Kronan arrenderade ut 
fisket på 15 år till hofjunkaren David Jerlström 
men redan 1791 gick arrendet till allmogen på 
100 år. Arrendesumman blev 1000 riksdaler. 
Fiskeplatserna beslutades: Suensaari, Kiviranta, 
Danski, Buumi, Törmä, Karungi, Wartosaari, 
Marjosaari. 
 
Efter 1809 gjordes ett gränsregleringtraktat för 
fisket. 
 
Gårdarna 
 Laga skiftet skulle genomföras omkring 1850 
men det dröjde till 1860 innan det var 
genomfört i Mattila. Alla fastigheter skulle ha 
del av byns olika slag av jord. Jordbruket 
kunde emellertid utvecklas då varje ägare nu 
visste vad han ägde och kunde satsa krafter och 
resurser jordbruket. Resultatet medförde dock 
stora kostnader och bekymmer för alla som 
ålades att flytta sina gårdsbyggnader till nya 
platser i byn.  

 
Från att bebyggelsen haft en viss koncentration, 
klungor i mitten av byn, flyttades 7 mangårds-
byggnader med sina uthus till de utskiftade 
ägorna och husen kom att ligga parallellt med 
älven på båda sidor om landsvägen. Byns 
utsträckning blev ca 5 km.   
 
Studerad litteratur 
Nils Svanberg (april 1988), Mattila bys historia.  
Gerhard Larsson (1994), En konstnär bland 
bönder, torpare och skolfolk i Mattila by.  
Gerhard Larsson (1996), Från Övre Jatko till 
Curtelius. Människor och gårdar i Mattila by 
under det senaste seklet. 
Tornedalens historia I. Från istid till 1600-talet. 
Red. Olof Hederyd, Yrjö Alamäki, Matti 
Kenttä (1992). 
Tornedalens historia II. Från 1600-talet till 
1809. Red. Olof Hederyd, Yrjö Alamäki, 
(1993). 

Berta Andersson 
-------------------------------------------------------- 
 
PROGRAMMET FÖR HÖSTEN 2018 
Föreläsningsserien	beräknas	kunna	
fortsätta	och	vi	planerar	för	följande	
möten:	

23	september,	Lennart	Rhodin,	om	
nationella	minoritetsspråk,	m.m.	

21	oktober,	Bosse	Johansson,	om	
flottning		

25	november,	Petter	Antti,	om	Särkilax	
kyrka	

Tider	för	studiecirklarna:	

2	september,	7	oktober,	11	november.	

Föreläsarna	är	bokade	liksom	lokal	på	
Träffpunkten,	Storgatan	11.	Mer	
information	senare	om	innehållet.	

-------------------------------------------------------- 
 
Nyhetsbrevet. Texter av Hasse Alatalo/Bengt 
Bucht; Berta Andersson; Bo Lauri; samt Irma 
Ridbäck, som också redigerat. 

	


