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Ordföranden har ordet  

 
Hösten med jakt och andra aktiviteter är passé, vintern har gjort sitt intåg, adventsfiranden 

pågår och julen närmar sig med stormsteg. En del har börjat planera inför julen med 

julklappsköp och snart blir det julbak och julstök med massor av julmat, grisfötter till 

julbordet inte att förglömma. Hemma hos oss är det endast jag som uppskattar denna 

delikatess, hemkokta grisfötter med rödbetssallad, som jag har förmånen att ensam få avnjuta 

under några dagar.   

 

Den 18 september hade Rita Simu boksläpp av sin debutroman ”Dit vägen leder”, på Simu 

Tollingården i Övertorneå. Många av våra medlemmar hade hörsammat inbjudan till denna 

torsdagskväll och det var mer än fullsatt i lokalen. I romanen skildras tre kvinnors liv i ett 

”gränslöst” Tornedalen kring och under andra världskriget. På detta sätt får ni ett bra 

julläsnings- och/eller julklappstips av mig. 

 

Under höstens torsdagskvällar har en del studiecirkeldeltagare bytt släktforskningsprogram 

och ägnat sig åt att lära sig mer om släktforskningsprogrammet Disgen, med handledning av 

mer erfarna användare. Intresset har varit stort att lära sig olika finesser som finns i det 

programmet. Om intresse finns så återupptar vi våra lektioner i handskriftsläsning/-tydning 

under våren. 

 

Vår kassör i föreningen har vid senaste styrelsemötet bl.a. redovisat influtna medlemsavgifter. 

Vi kunde med glädje konstatera att vi ökat vårt medlemsantal under de senaste två åren och 

hade cirka 50 betalande medlemmar i mitten av oktober. Styrelsen beslutade om inköp av en 

ny stationär dator till forskarsalen. Upphandling av datorn är gjord och installation av 

programvara är på gång. 

 
I detta nummer av Matarengi Posten kan ni läsa artiklar som medarbetarna Per-Olof Snell och 

Östen Bucht bidragit med. Det är alltid lika roligt att få sprida publikationer med historisk 

anknytning till Tornedalen. Ett stort tack till författarna. 

 

 

God Jul och Gott Nytt År! 
 

 

Thomas Wahlberg  

Ordförande 
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Information 

 
Juluppehåll ”forskarträffar”  
 

Forskarträffarna fortsätter som tidigare varje torsdag kl.18.00 i forskarsalen, med juluppehåll 

fr.o.m. vecka 52 år 2014  t.o.m. vecka 2 år 2015. Vi återupptar torsdagsträffarna efter 

juluppehållet torsdagen den 15 januari kl. 18.00. 

 

Besöks- och postadress 

 
Matarengi Forskarförening har sin lokal i Forskarsalen, NKFC-huset,  Matarengivägen  24,                 

957 31 Övertorneå. 

 

Styrelsen  för Matarengi Forskarförening 
 

Ordförande: Thomas Wahlberg                                                                                                                              

1:e vice ordförande: Ragnar Sannemalm                                                                                                         

2:e vice ordförande: Marita Mattsson-Barsk                                                                       

Styrelseledamot/kassör: Bror-Erland Härmä                                                                        

Styrelseledamot/sekreterare: Elisabeth Jönsson 

 

Ersättare: 

Ingrid Fryksell                                                                                                                                                    

Roland Juntti                                                                                                                                                         

Elin Grym                                                                                                                                                          

Tomas Simu 

 

Medlemsavgift för 2014 och 2015 
 

Styrelsen för Matarengi Forskarförening hoppas på fortsatt stöd från medlemmarna under 

nästa år. Ni kommer att få mer information om årsavgift m.m. för 2015,  i samband med 

kallelse till årsmötet. Besök vår hemsida http://www.matarengi-ff.se/ och delta i våra 

aktiviteter. Som medlem får du tillgång till Erik Wahlbergs släktforskning på hemsidan 

http://erikwahlberg.se/  via internet. Om du tidigare varit medlem och än inte betalt din 

medelemsavgift för innevarande år eller är ny som medlem kan du göra det enligt nedan. 

Uppge alltid namn, postadress och gärna e-postadress. 

 

Medlemsavgiften inbetalas på bankgiro Swedbank 5715-0831: 

150:00 kr/medlem 

200:00 kr/familj 

200:00 kr/organisation 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matarengi-ff.se/
http://erikwahlberg.se/
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Birkarlarna i Armassaari och Niemis 

 

Per-Olof Snell       2014-07-03 

 

 
I början av 1500-talet var två av de förnämsta birkarlarna i Tornedalen Henrik Olofsson i Varttosaari 

och Olof Anundsson i Armassaari. De synes ha varit svensktalande handelsmän på Nordkalotten som 

på egna skutor skeppade sina varor söderut. Ur deras släktkrets kom tolkar och de första lappfogdarna. 

Många släktforskare i Tornedalen har sina rötter i dessa stormäns krets varför deras släktrelationer är 

av intresse. Även om Wahlberg ingående beskrivit släkterna i Niemis och Armassaari finns skäl att 

göra vissa tillägg och kompletteringar utgående från fynd i arkiven.  

 

Henrik Olofsson omnämns i en handskrift från 1500-talet som behandlar gränsdragningen mot 

Ryssland.
1
 Fogden Jöns Håkansson, som av kung Gustav i slutet av 1540-talet sänts till Torne socken 

för att kännas vid Kemi lappmark, sammanträffade då med en gammal birkarl benämnd Henrik 

Oloffson som på denne tid uppgavs ha ägt halvparten i Torne lappmark. Han hade då sagt till Jöns 

Håkansson att eftersom Tornö lappar är underkastade er, så vill vi draga uppå Kemi lappmark, och 

känna så vid henne sammaledes, alldenstund i och befallningen där uppå haver. Jöns Håkansson 

skulle då ha svarat Henrik Olofsson jag far inte till de Russe mordhunder och låter mörda mig där. Det 

var således Jöns Håkanssons fel att gränsen mot Ryssland inte blev dragen längre österut ut mot 

Kolahalvön som fogden med Henrik Olofssons med Torne sockens birkarlars hjälp skulle ha kunnat 

ordna. Henrik Olofsson synes redan då 1539-års bågalängd upprättades ha varit gammal då sonen Olof 

upptas i längden. När 1543-års jordebok upprättas är dock Henrik Olofsson fortfarande husbonde på 

hemmanet i Niemis, men från 1546 svarar Olof Henriksson för både jord- och bågaskatt.  

 

Olof Henriksson i Varttosaari är den förste namngivne fogden i Torne och Kemi lappmark och han 

synes ha varit son till den gamle birkarlen Henrik Olofsson. Olof Henriksson besökte som fogde i 

Torne och Kemi lappmarker Gustav Vasa i Kungsör 1554 för att överlämna saköresskattemedel, vilket 

resulterade i en kvittens med följande inledning: Wij Gustaff [..] gör vetterligt att vij udi egen kong:e 

persone opå vår gårdh Konungzör then 8 septembris 54 annamatt och upburit haffve aff vår tiänare 

och lapefougte öffver Torne och Kyemi lapper Oluff Henricson. Vid besöket fick han förläning på 

laxfisket i Seskarö, men han hade redan året därpå ersatts som fogde av Olof Nilsson. Då Olof 

Henrikson 1556 i Skinnkammaren överlämnade skinn han köpt för kronans räkning titulerades han 

birkarl i Torne socken. Han passade då på att till kungen skänka fem mårdskinn, skinn av en svarträv, 

ett vargskinn och två svarta bäverskinn. Olof Henriksson som synes ha avlidit 1557 uppförs från 1553 

med en son som synes vara Nils född omkring 1538. Nils som senare upptas med bröderna Jöns och 

Hans blir husbonde på gården i Niemis om 9 markland och 6 öresland.   
 
Nils Olofsson i Varttosaari utnämndes 1582 till fogde i Kemi lappmark. Luuko som inte 

uppmärksammat uppgifter i fogderäkenskaperna för Korsholms län har i sin skrift om Gustav Vasas 

rika birkarlar felaktigt angett att fogden i Kemi lappmark var från Armassaari vilket Wahlberg senare 

citerat.
2
 Den 10 juli 1582 fick Nils Olofsson 2 pund råg och 1 läst, 5 pund och 4 ½ spann korn i lön 

samt 62 daler och 1 mark för inköp av skinn.
3
 Den 12 augusti samma år levererade ärlig och 

välförståndig Nils Olsson lappe fougde uti Västerbotten i Nemiseby och Tornö socken gärden till 

Stockholms slott.
4
 Han kvitterar på Skinnkammaren - figur 1 - med sitt bomärke

5
 den 14 augusti 1582 

leverans av skinn från 97 mårdar, 80 hermeliner, 440 klockverk, 1020 samfång, 7 rävar, 22 bävrar, 10 

                                                 
1

  RA, Musovitica, 541 (1323-1606), Gränskommissionens handling utan datering och underskrift troligen från 1590-talet. 
2
  Armas Luuko, Kustaa Vaasan rikkaat pirkkalaiset, Historiallinen aikakauskirja 1952, s.108. 

3
  FRA, Fogderäkenskaper Korsholms län, 4767, fol. 32. 

4
  Ibid., 4986, fol. 23. 

5
  Bomärket 1582 skiljer sig marginellt från de olika märken han ristade 1596-1609.  
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järvar, 2 vargar och 13 björnar.
6
 Tomas Andersson innehade 1584 tjänsten, då han och Mårten 

Jacobsson var engagerad i den kartering av älvar och sjöar i lappmarken som Mickel Påvelsson Munck 

inlett, men redan den 28 januari 1585 var Nils Olofsson åter lappfogde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Lappfogden Nils Olofssons kvittens i Skinnkammaren den 14 augusti 1582. 

 

Menige män i Kemi klagade i en skrivelse till kammaren den 2 februari 1585 över det övervåld de 

tillfogats av män från Torne som drivit dem från deras gamla ägor och fiskevatten. Sockenmännen 

begärde därför att få Jacob Persson i Ilmola till fogde och att Nils Olofsson som av Torne socken oss 

nu hit förordnad är, bliver avsatt och att ingen från Torne socken mer förordnas hit som lappfogde 

eftersom vi alla har blivit utarmade. Jacob Persson, som varit Josep Henrikssons skrivare, synes ha 

övertagits som skrivare av Nils Olofsson, men 1585 blivit ersatt av Mårten Jacobsson i Pyhäjoki. 

Jacob Persson i Ilmola var i mitten av 1580-talet birkarl i Kemi lappmark samtidigt som lappfogden 

Nils Olofssons hemvist anges till Watesare [Varttosaari].
7
  

                                                 
6
  RA, Slottsarkivet, Skinnkammarens räkenskaper och kvittenser, 1582, Vol. 19:3, fol. 21. 

7
  RA, Sandbergska samlingen, YY:28, 24376. 



6 

 

 

 

Nils Olofsson upprätthöll fogdebefattningen till och med 1588, då ett memorial om hans räkenskaper 

visar att kammaren var kritisk mot uppbörden. Enligt Nils Olofsson hade uppbörden försvårats av att 

lappar i Manselkä rymt till skogs för krigsfolkets skull och andra inte haft något att utge till följd av att 

de skattade till tre kungar. De fogdar från Norge eller Ryssland som kom först uppgavs med våld ha 

tagit även den skatt som borde tillkomma kungen av Sverige. Kammaren riktade vidare kritik mot 

längderna över skinnköp, då det inte framgick vem som varit säljare. Till detta svarade fogden, att 

lapparna inte ville låta sätta sina namn i längden, då de fruktade att ryssen, eller andra de var skyldiga, 

skulle kunna säga: se du har sålt dem, så sälj oss med, och när han inget har så måste han rymma.
8
  

 

Nils Olofsson i Varttosaari som på 1580-talet årligen seglade på Stockholm, mottog den 11 juni 1589 

på Stockholms slott 1 tunna 13 lispund smör, 4 tunnor råg och 12 tunnor korn av kamrer Mats Törne 

och överlämnade den 14 september 1589 sina skinnrestantier till Johan Persson i Skinnkammaren. 

Hösten 1590 införde han till Stockholm - Figur 2 - på sin skuta, där 16 personer medföljde, 64 tunnor 

lax, 368 lispund torrfisk och 32 kalvskinn. I tull uttogs en sextondel av införseln.
9
 

 

 
 

Figur 2. Lokala tullräkenskaper för Stockholm 1590. 

 

Den 11 maj 1596 titulerade Nils Olson i Watsare fordom lappfogde i Torne lappmark - borde vara 

Kemi lappmark - i en skrivelse avfattad på Torne prästgård i samband med gränsdragningen mot 

Ryssland.
10

 Nils Olofssons engagemang i gränsdragningen efter freden i Teusina framgår av 

betalningssedlar utställda i Stockholm: Efter trenne Riksens Råds sedlar den 11 november 1596 har 

Nils Olsson i Watsare uti Tornö socken bekommit för det omak och resor som han haver haft på 

rågången, desslikes för den förtäring i Stockholm medan han töfuade efter besked om rågången, som 

Wälbenämnda Riks Råds sedlar förmäler korn 10 tunnor, pengar 5 daler därför haver han fått gäddor 

3 skeppund 3 lispund 6 marker.
11

 Efter gränsdragningen skickades Nils Olofsson och Jöns Carlsson att 

ta upp skatten av ryssarna vid Västersjön men de kom i konflikt med fogden Matz Bagge på 

Vardöhus, som anklagade dem för att vara skälmar, tjuvar och förrädare. Nils Olofsson undvek att bli 

fängslad genom att uppvisa krigsöversten Mauritz Jöranssons fullmakt att han, i enlighet med vad som 

beslutats, stadgats och samtyckts efter fredstraktaten i Teusina, hade rätt att uppbära skatten.
12

  

 

Avkortningslängden 1605 anger att Nils Olofsson, som då var fjärdingsman i Övertorneå, fått 10 daler 

i lön och förtäring efter han om alla omständigheter kunnig var och eljest var brukad för styrman 

nerför Torne älv. Då Berendt von Kolen våren 1606 återvände från Västerhavet gästade han med sitt 

följe av 12 personer under 8 dagar gården i Varttosaari. Den 29 mars 1607 utsågs Nielz Olofsson i 

                                                 
8
  FRA, Fogderäkenskaper Korsholms län, 4986, fol. 80. 

9
  RA, LTR 346:3, s.18 

10
  RA, Muscovitica, 543. 

11
  RA, Landskapshandlingar Västerbotten, 1596:7. 

12
  RA, Danica 370, Handlingar belangandes Lappmarken inlevererad i Kammaren i Stockholm den 18 juli 1598. 
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Wassan till laxfogde vid Tana älv.
13

 Lasse Olsson, som tjänat Nils Olofsson vid Tana älv som 

underfiskare, fick den 28 april 1607 en fullmakt av Baltzar Bäck, att utse fiskeställen i Alta älv och 

dess tillflöden där laxbyggningar kunde uppföras. Han efterträddes den 4 mars 1611 av Olof Nilsson i 

Niemis som var birkarl 1607. På hemmanet i Niemis fanns 2 hjonelag 1610 och gården delades av 

Nils Olofsson och sonen Olof. Fullmakten utfärdad 1611 av Karl IX gör veterligt att vi antagit vår 

tjänare Olof Nilsson för en laxfogde vid Tana älv [..] årlig lön och underhållspengar fyrtio daler, 

engelskt packlakan 8 alnar, spannmål trettio tunnor, desslikes till hans kost och uppehälle var månad 

en tunna spannmål, såsom och fiskare till lön 4 daler, svart velskt sex alnar, lybskt grå sju alnar 

därtill till uppehälle en halv tunna spannmål var månad. Som tillförordnad laxfogde vid Tana älv 

kvitterade Olof den 11 april 1611 i Torne med sitt bomärke mottagandet av 10 daler i pengar, två 

tunnor bröd och sex lispund kött. Han torde ha varit ordinarie laxfogde 1612 då han i lön fick 3 tunnor 

spannmål. Nils Olofsson efterträds 1617 av änkan Karin och hemmanet delas mellan sönerna Olof, 

Nils och Anund. 

 
Figur 3. Lappfogden Jöns Olofssons kvittens i Skinnkammaren den 1 september 1601. 

 

Jöns Olofsson i Niemis, son till lappfogden Olof Henriksson i Varttosaari, upptas i drängalängden för 

Niemis 1577 med tillägget propria maneo, visande att han då hade en egen gård. Han figurerar i 

birkarlalängden 1580-1606 och ett register han gör över försäljning av renar 1599 antyder att han var 

fogde i Västersjö lappmark innan han 1600 även blev fogde över Torne lappmark.
14

 Registret upptar 

                                                 
13

  Johan E Waaranen, Handlingar upplysande Finlands historia under Karl IX:s tid, II, 1603-08, Helsingfors 1864, s. 277-79. 
14

  RA, Landskapshandlingar, Norrlands Lappmarker 1601, fol.14-17. 
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renar Arendt Josting den 16 april 1599 borgat - lämnat på kredit - i byar från Varånger till Lappejärvi 

och sedan skrivs: Anno 1600 har jag borgat dessa renar som lappar och lappkonor utgjort. Därefter 

följer en lista på personer som mottagit renar för försäljning. Handstilen är densamma i redovisningen 

av 136 ädla skinn och 770 ekorrskinn Jöns Olofsson köpt för kronan - figur 3 - och verifierar med sitt 

bomärke i Skinnkammaren 1601.
15

 Att kvittot är skrivit med egen hand styrks av en kvittens 1602, 

med samma handstil, undertecknad på Stockholms slott utvisande att lappfogden Jöns Olofsson till 

slottsfogden Sven Månsson levererat 90 renhudar.
16

  

 

Jöns Olofsson efterträddes 1603 av Olof Burman från Pite som fogde över Torne lappmark och 

Västersjön men Jöns synes fortsatt ha brukats av kronan. Den 8 januari 1608 utfärdade Baltzar Bäck 

ett pass för Jöns Olofsson för en resa till Tromsö län där han skulle bedriva handel och driva in 

skulder. Möjligen var det för sin svenskspråkighet Jöns Olofsson under den danska fejden sändes till 

Norge med besked. Det resulterade dock i att han fängslades där under två år och blev illa trakterad 

och fråntagen allt sitt gods. Ståthållaren Stellan Mörner beviljade honom därför den 9 juli 1614 

skattefrihet under tre år. Han synes ha avlidit 1615 då han i längden efterträtts av änkan Karin. 

 

Olof Anundsson d.ä. i Armassaari synes ha varit en flitig besökare på Skinnkammaren vid 

Stockholms slott där Oluff i Tornö 1543 lämnat 10 ½ timmer samfång. 1552 och 1555 skänker han 

Kungl. Maj:t 10 mårdskinn och 1556 då han är fogde över Kemi lappmark skänkte han Kungl. Maj:t 

60 mårdskinn. Olof Anundssons leverans till Skinnkammaren den 12 september 1557 utgjordes av 400 

gråskinn, 80 mårdskinn, 5 bäverskinn, 10 järvskinn och 3 björnskinn. Vidare lämnade han 2 skeppund 

7 lispund vitfisk och 2 lispund gädda i lappefisk från träsken. Den 26 augusti 1558, då han är fogde i 

Varånger och Kemi lappmarker, levererar han stora mängder skinn till Skinnkammaren, men kritik 

riktas mot hans hänsynslöshet i flera skrivelser till kungen vilket ledde till hans avsättning 1558.  

Bågalängden 1551 upptar honom med en son över 15 år, troligen Anund, 1556 tillkommer ännu en 

son, troligen Nils som vid sommartinget 1559 fick böta 56 mark för att ha lägrat sin halvbrors 

lappekona. Yngste sonen Olof synes enligt bågalängden tillkomma 1566. 
 

Anund Olofsson efterträdde fadern som husbonde 1562 samtidigt som han blev fogde i Kemi 

lappmark. Västerbottensfogden Hans Larsson Björnram synes i sitt memorial den 18 februari 1562 ha 

blandat ihop fadern och sonen, då han skriver: Oluff Anundsson som är Birckall i Tornö, Lappefougte i 

Kimi att hwar han någhz längre skall haffua giöre i thet Orth, dhå mister K.M. alle Lapparne, ty thi 

ryme till Rydzelandt och till Norie, samalundha bönderne i Kim beklagade sig högtt öffwer honom.
17

 

Anund drev i likhet med fadern omfattande handel vilket antyds i tullräkenskaperna för Stockholm. 

1560 införde han 100 tunnor lax, 107 spickelaxar, 1 tunna sälspäck, 2 ½ skeppund fisk samt 280 

gråskinn.  1562 införde han - figur 4 - på sin skuta med 7 besättningsmän 78 tunnor lax, 1 skpp 12 lp 

råckor, 2 skpp 15 lp bärnfisk, 6 ½ skpp gäddor, 10 lp sik, 48 spickelaxar samt 5 timmer gråverk. 

                                                 
15

  RA, Slottsarkivet, Skinnkammarens räkenskaper och kvittenser, 1601, Vol. 21:1, fol. 17. 
16

  RA, Landskapshandlingar, Upplands handlingar 1602:3B, fol.589. 
17

  RA, Strödda kamerala handlingar.Rannsakning i Finland och Norlanden 1562. Kammararkivet vol.55.  
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Figur 4. Lokala tullräkenskaper för Stockholm 1562. 

 

Anund Olofsson upptas i tiondelängden för Armassaari 1562 med brodern Nils och 1566 upptas han 

med 2 bröder vilket antyder att den yngste brodern Olof Olofsson torde ha varit född omkring 1550. 

Grava anmärkningar ledde till att Anund Olofsson under Erik XIV andra regeringsår avsattes som 

fogde och han synes ha avlidit 1567 och efterlämnade de underåriga barnen Olof, Anund och Brita. 

Stamhemmanet i Armassaari redovisades därefter av brodern Nils Olofsson för att i slutet av 1590-

talet delas med Olof Olofsson och Anund Olofssons son Olof.  

 

Luuko har utifrån en dom i lappmarken 1600 antagit att Olof Anundsson var av norskt ursprung.
18

 

Rättsakten anger dock endast att Jöns Anundsson - troligtvis en lapp - fört sin far till släktens 

hemtrakter i Sälånger där han begravts. Jostings räkenskaper den 22 mars 1600 som är källan anger: 

Kom och samme tidh för Rette Jon Anundsson och bleff anklagat, för thz han förde sino faders lick ifrå 

Tingewara, och till Jfwarstad i Sälånger til att begraffningh – bleff tilsagd att giöra lickstol till 

Swerige och 6 lod silff til Cronan.
19

 

 

Nils Olofsson i Armassaari som första gången omnämns 1559 synes efter brodern Anunds död ha 

administrerat stamhemmanet då Anunds barn var omyndiga. Fram till 1597 redovisar Nils ensam 

tiondet men av 1599-års hjälpskattelängd framgår att en uppdelning skett. Nils Olofsson redovisar då 

12 kor, 1 tjur, 3 stutar, 7 ½ får och 2 hästar; Olof Olsson har 10 kor, 1 oxe, 2 stutar, 3 får och 2 hästar 

och Olof Anundsson har 7 kor, 1 oxe och 2 hästar. 1607-års jordebok antyder att bröderna Olof 

och Anund delat stamhemmanet: Anund redovisar 8 spannland 14 lass, Olof 6 ½ spannland 

12 lass medan Nils Olofsson endast redovisar 1 ½ spannland och 1 lass hö.
20

 Tillsammans med Olof 

Anundsson upptas också Biör i Ume som skattar för 3 skäl och 2 lass hö. Biör synes ha varit identisk 

med Biör Olsson i Häggenäs eller Biör Jonsson i Sörforsen. Nils som 1610 uppges vara fattig upptas 

med en dotter och 1618 är hans hemman om 
1
/6 mantal öde. När Nils Olofsson från Armassaari 

ersattes för sitt deltagande på rågången 1596 tecknade han med samma bomärke som brodern Olof 

Olofsson.
21

 Luukos uppgift att Nils Olofsson i Armassaari varit fogde i Kemi lappmark motsägs därför 

både av uppgifterna i fogderäkenskaperna och av det bomärke han använde. 

 

Olof Olofsson i Armassaari som synes vara född omkring 1550 var troligen den person som i ett öppet 

brev från Johan III den 10 juli 1571 mot en taxa om 2 tunnor salt sik fick idka fiske i Muonio älv och 

omliggande träsk. Eftersom han fick böta för lönskaläge vid sommartingen 1570 och 1580 kan han då 

                                                 
18

 Armas Luuko, Kustaa Vaasan ”rikkaat pirkkalaiset”, Historiallinen aikakauskirja, 1952, s. 106-116. 
19

  Isak Fellman, Handlingar och uppsatser angående finska lappmarken och lapparna, IV, Helsingfors 1915, s. 77. 
20

  Enligt undervisningen 1607 är lagt 1 lass äng under vart spann utsäde och det hö som är över räknas 2 lass för 1 spann utsäde. 4 tunnor 

utsäde räknas för 1 mantal. Utifrån detta motsvarar arealen för Anund Anundsson 1 3/8 mtl , Olof Anundsson 1 3/32 mtl, Nils Olofsson 7/32 mtl 
och Biör i Ume 11/64 mtl. Tillsammans motsvarar detta i det närmaste 3 mantal vilket antyder att Olof Olofssons tidigare ägor ingår här. 
21

  RA, Landskapshandlingar Västerbotten, 1597:6, fol. 99. 
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inte ha varit gift men uppgiften antyder att han möjligen ingått två giften. På Torne prästgård 

beseglade den 11 maj 1596 med bomärken birkarlarna Nils Olsson i Wassar och Olof Olsson i Armsar 

att birkarlarna sedan generationer tillbaka beskattat lapparna, samtidigt som de bedrivit handel. De 

angav vidare att då hela lappmarken var under deras hand, långt innan kung Gustav tog över, hade de 

en liten arvsrätt att ta skatt med ryssen på Trinnäs - Kolahalvön - vid Orjafjärd och av lapparna under 

Kola.
22

 Nils Olofsson och Olof Olofsson tecknade då med de bomärken som visas i figur 5 nedan. 

 
Figur 5. Bomärken av Nils Olofsson i Varttosaari och Olof Olofsson i Armassaari 1596. 

Sedan Nils Oravainen avsatts som fogde över Torne och Västersjö lappmarker påsken 1597 insattes 

den 1 maj Olof Olofsson i hans ställe och fick i lön 16 tunnor spannmål och 1 tunna smör. Västersjö 

lappmark synes dock 1599 ha övergått till Jöns Olofsson från Niemis. 

 

En marginalanteckning i 1597-års räkenskaper anger att Olof Olofsson inte köpt skinn för kronan trots 

att han hade gott råd till daler och silver, men hans vilja var icke så god att han ville kronans bästa. Det 

antyds vidare att han brustit i sin ämbetsutövning vilket troligen var anledningen till att han den 3 

oktober 1600 benämns fordom lappfogde. Vid genomgång av räkenskaperna 1601 antyds ett antal 

brister vilka Olof Olofsson skulle svara till, men av en marginalanteckning anges att han drunknat på 

återfärden från Stockholm hösten 1601 varför han torde ha sluppit undan kravet. På skutan fanns 

troligen också laxfogden Håkan Eriksson i Haparanda som på Stockholms slott med sitt bomärke den 

30 september 1601 kvitterat mottagandet av 24 tunnor salt för saltning av årets fisk i Torne.   

 

Sedan Olof Olofsson försvunnit ur längden tillkommer i 1604-års jordebok Mickel Olsson och Olof 

Hirvoin(en) på varsitt hemman om 
1
/3 mantal i Armassaari. Mickel Olofsson och Erik Olofsson, som 

enligt roteringslängden 1637 var födda omkring 1567 respektive 1572, har antagits vara Olof 

Olofssons söner. Mickel uppförs 1605 i Armassaari samtidigt som han uppges ha ett nybygge i Niemis 

dit han flyttat 1607. Hemmanet får namnet Torikka efter hustrun Dordi som i rådman Anders Perssons 

skuldboksinventering 1659 benämns Tåratin Dårdi. De angivna födelseåren, Olof Olofssons 

bötfällning för lönskaläge 1570 och 1580 samt att vare sig Mickel eller Erik övertog hans hemman om 

1 mantal i Armassaari komplicerar frågan om släktskap. Esa Kannala anger att också Per Olofsson i 

Helsingbyn skulle vara son till lappfogden Olof Olofsson.
23

 Påståendet bygger på följande uppgift vid 

laga ting i Torne socken den 7 december 1659: 

  

Vällärde Herr Isak i Övertorne kärade till Peder Olofsson i Helsingbyn om en äng som han (Peder) 

hade haft i underpant uti en lång tid. Häremot föregiver Peder Olofsson (ängen) vara sin (hans) rätta 

arv, alltså framlade Herr Isak en gammal dom given av Peder Bagge 1581 den 20 december; dess 

innehåll att Olof Anundsson i Armassaari var tilldömd samma äng för honom och hans 

efterkommande. Alltså beslöts det Herr Isak inlöser benämnda äng för så mycket den är pantsatt för. 

  

Med tanke på att Peder Bagge 1577-1590 inte fått någon högre tjänster på grund av misstankar att han 

konspirerat mot kronan torde det angivna årtalet vara felaktigt och troligen avse 1591. Först 1590 fick 

nämligen Peder Bagge åter hertig Karls förtroende och utsågs till krigsöverste i Väster- och 

Österbotten där han den 22 juni 1591 utsågs till Landsherre och höll ting, bland annat i Torne socken, 

tillsammans med sonen Sven Persson Bagge som var underlagman. Per Olofsson som var född 

omkring 1586 efterträdde Hans Larsson i Helsingbyn 1620. Per uppges ha brukat ängen i många år 

och uppfattat den som hemmanets rätta arv, men ängen hade troligen tilldömts Olof Anundsson vid 

                                                 
22

  Handlingar rörande Skandinaviens historia,, del. 39, s. 146 f. 
23

  Esa Kannala, Jalanjälkiä Tornionlaaksossa, Helsingfors, 2013, s.48-49. 
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arvskiftet efter fadern och sedan pantsatts till innehavaren av hemmanet i Helsingbyn. Domen ger 

inget stöd för att ängen pantsatts till Per Olofsson eller att Per är son till lappfogden Olof Olofsson. 

 

Olof Anundsson d.y. i Armassaari upptas i birkarlalängden från 1589. Han deltog den 24 mars 1596 i 

gränskommissionens möte med ryssarna i Råsinjerff, där han med sitt signet - bomärket krönt med 

initialerna OA - bestyrkte handlingarna 
24

 Med Olof Andersson Burman befalldes han i mars 1598 av 

hertig Karl att rannsaka, var rå fordom och av ålder varit mellan Sverige och Ryssland från Kemi och 

norrut när den historiska gränsen från Kemi till Varanger och från Varanger till Neudomaa älv skulle 

rannsakas samt hur långt man kunde färdas båtledes när man ville till Varanger. Olof Anundsson som 

på 1590-talet synes ha övertagit stamhemmanet i Armassaari var troligen änkling i slutet av 1590-talet. 

 

Omkring 1601 gifte sig Olof Anundsson med änkan efter länsmannen Israel Eskilsson i Pudas som 

synes ha avlidit i mitten av 1599. Israel som var son till kyrkoherden Eskil Andersson Ruut hade varit 

gift med en dotter till borgaren Clas Bertilsson i Stockholm. Av en rättstvist på rådstugan i Stockholm 

den 23 september 1601, mellan rådmannen Urban Mickelsson i Stockholm och Olof Anundsson i 

Torne, framgår att Israel Eskilsson av barnen till Henrik i Rutvik köpt ett laxfiske, som Henriks barn 

redan pantsatt hos Urban för 102 daler.
25

 Den 25 april 1615 kärar i Svea Hovrätt Lars Persson och 

Clemet Matssons från Lule socken till Hans Hindersson i Rutvik, som var deras frände, för att han till 

Olof Anundsson pantsatt ett fiske som de var arvingar till. Troligen avsågs fisket som Clemet Matsson 

Kopparslagare försökt överta men 1614 fick återlämna till Israel Eskilssons barn. En tvist på tinget 

1602 mellan Olof Anundsson och Eskil Anderssons änka om en äng i Pudas antyder att arvsskifte i 

Herr Eskils familj ännu inte gjorts. Olof Anundsson bevakade också arvet efter svärfadern Clas 

Bertilsson och gav 1613 stockholmsborgaren Henrik Nyman fullmakt att sälja svärfaderns stenhus i 

Stockholm.
26

 Olof Anundssons styvson Daniel Israelsson upptas vid roteringen 1621 i Armassaari där 

han synes bo innan han flyttar till Torneå där han upptas i borgarrullan från 1627. 

 

Olof Anundsson, som genom bördsrätt innehade Tulkkila på Armassaari, redovisade 1601-02 även det 

hemman i Pudas som innehafts av hans antecessor matrimoni länsmannen Israel Eskilsson. Hemmanet 

övergick senare till Israels son Daniel. Olof Anundsson blev den siste Tornebirkarlen som kom att 

redovisa Torne lappmark. Som fogde 1604-07 hade han skattefrihet för sitt hemman om 6 markland i 

Armassaari. Ett antal kvittenser skrivna av Olof Anundsson med egen hand visar att han synes ha varit 

en habil skribent väl bevandrad i det svenska språket. Detta ger ytterligare en antydan om att släkten i 

Armassaari kan ha varit av svenskt ursprung. Som exempel visas i figur 6 ett kvitto han skrivit med 

egen hand avseende leverans till Stockholms slott 1606 av 3 skpp 15 lp bärnfisk, 2 tunnor lax, 9 skpp 

6 lp 6 marker gäddor samt en bärnfisk – troligen hälleflundra – vägande 14 ½ lispund.
27

 

  

                                                 
24

  RA, Muscovitica, 543. 
25

  Stockholm Stads Tänkeböcker, 1601-1602, vol.4, s. 108. 
26

  Ibid, 1608-13, vol.7, s. 229-30. 
27

  RA, Landskapshandlingar, Upplands handlingar 1606: 
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Figur 6. Kvittens av lappfogden Olof Anundsson 1606. 

 

Avkortningslängden 1607 anger att Olof Anundsson fått 6 daler i fraktersättning för varor fraktade till 

Stockholm. Han fick även 8 daler till förtäring och hushyra för de två månader han hade vistats i 

Stockholm förlidet år. Möjligen var han då där som riksdagsman Sonen Anund tog över hemmanet i 

Armassaari 1622 och var borgare i Torneå då han seglade på Stockholm 1626. Han synes strax 

därefter ha avlidit, varefter änkan Karin gifte sig med borgaren Henrik Clemetsson.  

 

Anledningen till att Biör i Ume i jordeboken uppförs i anslutning till Olof Anundsson är möjligen att 

han genom gifte med en syster till Olof Anundsson ärvt ett jordstycke i Armassaari. Olofs syster Brita 

som gifte sig med Nylänningen Mårten Enevaldsson på Björkön synes ha haft sin arvslott innestående 

fram till 1630-talet då hennes son utkrävde arvet.  

 

Anund Anundsson 

 

Olofs bror Anund Anundsson, som upptas i birkarlalängden från 1596, synes i början av 1600-talet ha 

anlagt det egna hemmanet Huhta - troligen ett svedjeland på hemmanets utägor - där han upptas 1606-

1637. Enligt roteringslängden 1637 skall han ha varit född omkring 1567. Sonen Anders Anundsson i 

Niemis drar 1669 vid Svea Hovrätt upp ett enligt honom felaktigt utslag i en tvist vid laga ting i Torne 

socken den 8 november 1638 mellan Sal. Anund Anundssons arvingar i Huhta som var ärvande på 

fäderne eller broderne och Johan Mårtensson som var ärvande på möderne. Anders Anundsson löste 

då ut Johan Mårtensson för 30 lass äng och 5 skälsland åker värderat till 312 daler 16 öre genom att ge 

honom: 2 silverstop om 34 lod, 5 silverbälten om 104 lod varav 2 var förgyllda, 1 silvertamp om 13 

lod, 1 håp och 1 tunna lax vilket innebar att Johan blev skyldig Anders 21 daler. Av de 30 lass äng 

som ingick i uppgörelsen hade Johan Mårtenssons dotter Brita Ruomi i Päkkilä behållit 11 lass som 

hon år 1665 av lagman Jacob Grubb tilldömts att behålla då hon i annat fall skulle ruineras.     

 

Brita Anundsdotter 
 

Av domboken för Övertorneå den 19 februari 1694 framgår att fogdekarlen Mårten Enevaldsson i 

Björkön genom hustrun Brita Anundsdotter ärvt ängar i Nedertorneå som ingått i Tulkkila hemman. 

Brita Johansdotter Ruomi i Päkkilä, dotter till Johan Mårtensson i Vuono, uppger i ett intyg att hennes 



13 

 

 

farmor Brita Anundsdotter ärvt Waloilan huhta belägen i Raumo från Tulkila i Övertorneå och att 

hennes salig farmor då var boende i Pirkkiö på samma hemman som Olof Larsson - Luodonpää - nu 

besitter och skattar för, men efter hennes död hade ängsstycket sålts till borgaren Hans Hindersson 

vars hustru - Karin Nilsdotter Oravainen - en lång tid brukat ängen. Att Brita Johansson bekänt detta 

attesterade Hans Hindersson i Päkkilä.  Brita Anundsdotters äldste son Johan Mårtensson, som var 

riksdagsman 1643 var enligt roteringslängden 1637 född omkring 1587. Av detta kan antas att 

modern Brita Anundsdotter var född i slutet av 1560-talet. 

 
Tålk, Tulkki och Tulkkila 
 

Armassaari benämns Tulkila i tiondelängden 1603 och detta synes ha lett till att släktnamnet Tulkki 

tillskrivits Olof Anundsson d.ä. Namnet används dock aldrig av honom eller någon av hans ättlingar. 

Epitetet Tålk tillfogas på 1500- och 1600-talet flera skilda svensktalande personer i Tornedalen och 

Finland som var tolkar. Det var således en yrkesbeteckning och inte ett släktnamn: Henrik Olofsson 

tulk i Armassaari 1543, Clemet Henriksson Tålk i Vojakkala 1600, Lasse Henriksson tålck i Vojakkala 

1608, Olof Anundsson tålck i Armassaari 1608. Mårten Enevaldsson på Björkön fick ibland epitetet 

Nylänning ibland tolk. Några birkarlar i Måttsund i Lule socken fick på 1500-talet tillägg tolk troligen 

för att de talade lapska: Ture Nilsson Tolck 1550 och Jon Nilsson tolck 1553. I Kemi socken gav 

yrkesbeteckningen efterhand namn åt ett hemman i Lautiosaari: Per Tolk (1544), tålck (1565) följdes 

av Hans Tulck 1571 och Per Hansson Tulchi 1598. Hemmanet benämns från 1600-talet Tulkki. 

 

Tolkarna i Tornedalen behärskade säkerligen svenska och finska och möjligen även lapska. 

Rysktalande tolkar fick vanligen epitetet ryssetolk. Clemet Hindriksson i Vojakkala var troligen en 

svensk-finsk tolk, men det kan inte uteslutas att han behärskade ryska då konfirmationen av hans 

kvittens med bomärke har följande lydelse: Haver Clemet Hindriksson tålck bekommit för den resan 

han gjorde med Clas Dubbin till Kolahus i Ryssland för en tolk som hans kvittens förmäler den 11 juli 

1600. Samtidigt tjänstgör Finved lappetålck för Arendt Josting.  Henrik Jöransson i Niemis, son till 

kyrkoherden Georgius Henrici i Niemis, verkade först som lapsk-svensk tingstolk i Torne lappmark 

och blev den 21 november 1659 även satt till finsk-svensk tolk i Övertorne socken. På den senare 

befattningen efterträddes han på 1660-talet av Hans Larsson Pakkainen från Övre Vojakkala som 

tidvis benämns Hans Larsson Tolk.  

 

Nyligen har hävdats att Olof Anundssons släkt skulle ha fört sina gener och sitt bomärke till 

Armassaari från Tulkkila hemman i Kokenmäki i Kumo socken i Tavastland.
28

 Påståendet bygger på 

att ättlingar till en person benämnd Olaff Andrisson tolk som omkring 1440 upplät sitt gods i Krootila i 

Kumo socken mot en gård i Åbo skall ha anlagt Tulkkila i Kokenmäki. I likhet med tolkarna ovan är 

inte Olaffs epitet ett släktnamn och de åtta bomärken som används på de olika Tulkkilahemman som 

senare uppstått i Kokemäki överensstämmer inte heller med dem som används i Armassaari. Att 

utifrån likheter mellan DNA från eventuella ättlingar till Olof Anundssond d.ä. och invånare i 

Satakunta dra slutsatsen att ”släkten Tulkki” i Armassaari kom från Kokenmäki synes vara förhastad. 

 

Bomärken 
 

Bomärket, som vid en ytlig betraktelse är tafatt nedplitade krumelurer utan uppenbar symbolik, är en 

informationsbärare som ofta kan vara till hjälp i genealogiska studier. Det är i huvudsak ett släktmärke 

som ärvdes med gårdsinnehavet och kom att beteckna den på en viss gård boende släkten. Bomärket 

som i rättsligt avseende var jämställt med underskrifter och signeter gick vanligtvis i arv inom släkten, 

dels oförändrat, dels med särskiljande tillägg. Det ursprungliga märket övergick till äldste sonen om 

han övertog stamhemmanet. Bröder och systrar måste föra särskilda variationsmärken vanligtvis 

genom ett streck mer eller mindre. Ovanan vid gåspennan gjorde att många märken blev klumpigt 

utformade samt att de i vissa fall inte korrekt återgavs då prästen eller någon annan myndighetsperson 

ristade dem. Som visas i figur 6 nedan varierar bomärket för Nils Olofsson i Niemis tecknat vid skilda 

tillfällen. Det torde i vissa fall ha tecknats av honom själv och i andra fall av skrivaren. Bomärket för 

                                                 
28

  Esa Kannala, Mitä Geenit Kertovat Tornion Pirkkalaisten Juurista, Jalanjälkiä Tornionlaaksossa, Helsinki 2013 sid. 120-124 
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stamhemmanet på Armassaari synes vara det som tecknades av Olof och Nils Olofsson. Det märke 

Olof Anundsson d.y. tecknar kröns med en stjärna på samma sätt som de märken lappfogdarna Lars 

Henriksson och Karl Jönsson ristade. Möjligen kan stjärnan ses som någon form av skråtecken. 

  
 

Figur 6. Bomärken för birkarlar i Niemis och Armassaari. 
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SOLKORSET – ett uttryck för soldyrkan vid norra polcirkeln 

 

I tornedalsk allmogetradition längs hela dalen förekommer ett sexuddigt solkors 

inristat i forna jakt- och fångstredskap. Liknande solkors, om än med fler 

detaljer, förekommer ofta även ingraverat i friargåvor såsom skäktbrädor, 

rockblad, linfästen, bandgrindar etc . Symbolen kan ha inristats i arbetsredskap 

bara för dekorationens skull, men då den förekommer i exempelvis kruthorn och 

knivskaft, knivslidor, så kan tanken också ha varit att solkorset för tur, 

framgång eller bra vägvisning med sig vid jakt eller fångst. På 1960-talet fanns 

av och till i Jordbrukarnas föreningsblad en annons där en knivtillverkare i 

Junosuando erbjöd sina alster vilka han dekorerat som han skrev med 

”solkorsets jaktsymbol”. Bilden på kniven var liten men det inristade korset var 

ändå tydligt i sina konturer. På 1970-talet fanns i hemslöjdsbutiken i Övertorneå 

ett kruthorn tillverkat av en slöjdare i Rantajärvi eller någon av grannbyarna i 

trakten - ett kruthorn med just ett sådant solkors inristat. Köpte kruthornet mest 

för den inristade dekorationen – korset. 

 

Man får uppfatta symbolen som äkta eftersom den tydligen var känd även så 

långt upp efter dalen som Junosuando. Den finns återgiven även i ett kruthorn 

på ”Lantalaismuseet” i Jukkasjärvi. Nedan visas en bild på det kruthorn som 

försåldes i Övertorneå. Obs att den skall ha dubbla cirklar varav den inre på ett 

för ögat balanserat avstånd från den yttre cirkellinjen. 

 

 
 

Antalet uddar i korset erhålls automatiskt genom att passarspetsen placeras på 
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den yttre ringlinjen och blyertsspetsen dras genom origo. Passarspetsen flyttas 

därefter till endera av den dragna cirkellinjens skärningspunkt på den yttre 

ringlinjen. Detta upprepas tills man gått den yttre ringen runt. På det sättet 

erhålls automatiskt ett sexuddigt kors regelbundet placerat. Nackdelen med 

denna metod är dock att man förlorar en konstnärligare utformning av symbolen 

jämfört med bilden på kruthornet ovan. 

 

 
 

Symbolen till höger har de typiska färger som finns i Lovikkavantens dekor. 

Samma färgnyanser hittas i de kvinnliga folkdräkter som förekommit i 

Tornedalen, det vill säga engelskt rött, gult och grönt. 

 

                              
                              Exempel på rockblad. Matarengi hembygdsmuséum, Övertorneå. 
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Soldyrkan uppe på vissa berg 

 

Midnattssol kallas, som bekant, det fenomen då solen under ett dygn aldrig 

befinner sig helt under horisonten. Midnattssol inträffar, som bekant, norr om 

polcirkeln på det norra halvklotet och söder om polcirkeln på det södra 

halvklotet under respektive sommarhalvår. Antalet dagar per år som det är 

midnattssol ökar ju närmare polerna man kommer. Vid själva polerna går solen 

endast upp och ner en enda gång varje år. Där råder ett halvårs konstant 

midnattssol ("polardag") , följt av flera veckors skymning, sedan mörker och till 

sist gryning innan midnattssolen visar sig igen. I Polcirkelbyn Juoksengi, vid 

norra polcirkeln (66 grader 33 minuter nordlig bredd), är solen uppe hela dygnet 

vid sommarsolståndet (cirka den 21 juni). Men tack vare jordens atmosfär kan 

man faktiskt se midnattssolen drygt en halv grad söder om polcirkeln. Nöjer 

man sig dessutom med att skymta solens övre kant kan man se midnattssolen 

ytterligare en kvarts grad längre söderut. Förutsättningen är att inget skymmer 

horisonten i norr. 

 

I den trakt där polcirkeln tidigare legat och där den nu ligger är inte solkorset 

det enda uttrycket för soldyrkan. Traditionen i dessa trakter att på särskilda berg 

- Luppio och Ava-saxa (bokfinska Aava-saksa) - fira midnattssolens, ljusets och 

sommarens ankomst är utomordentligt gammal. Allt måste med största 

sannolikhet gå tillbaks på dessa bergs roll som ”vallfartsställen” för den 

soldyrkan som ifråga om ålder förlorar sig in i historiens dunkel. Ingen vet när 

Luppio blev det midnattssolsberg det alltid varit. Att berget alltid varit och 

fortfarande är en sådan central punkt är självklart och inget modernt påhitt. 

 

 

 
                          Luppio vid Torne elf illustrerat på 1800-talet av Lennart Forstén. 
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Man kan fråga sig hur långt tillbaks i tiden denna tradition kring solen kan 

tänkas gå? Kan den tidpunkten spåras på något sätt? Det kanske är möjligt om 

man utgår ifrån var den geografiska sydgränsen idag går där midnattssolen visar 

sig, m.a.o där polcirkeln idag går. 

 

Utgår man från polcirkelns årliga nettoförflyttning norrut och räknar från 

dagens läge i Juoksengi bakåt i tiden så hamnar polcirkeln drygt ett 30-tal km 

söderut i trakten av Luppio sådär år 0. Det kanske var då när man inte längre 

kunde se midnattssolen från den höjdnivå där man vanligtvis vistades på (på 

stranden av Torne älv) som man började klättra upp på det särskilt för 

ändamålet utvalda berget Luppio. Det verkar obestridligt att man upplevde 

solen - och just solen vid den tidpunkten av året - som så betydelsefull att man 

högtidlighöll dess läge över horisonten genom att ”dyrka” den uppe på detta 

utsiktsberg. På östra sidan om älven. på Avasaxa (fi Aavasaksa), gjorde man 

likadant och vi vet att denna sed förekommit länge även i Överkalixtrakten (Yli- 

Kainus), på Brännaberget. Observera just orden BRÄNNA som kanske till och 

med anspelar på att man haft eldar på berget när midnattssolen dyrkades. 

 

Traditionen att på ett särskilt berg fira ljusets och sommarens ankomst är känd 

även från Mellannorrland. År 1800 noterar nämligen J. E Forsström i sin resejournal 

över sin studiefärd till Lappland och Finnmarken att ”landtfolket” i 

Sundsvallstrakten samlades pingstaftonen på berget Nolby knöl ”under musik 

och dans”. Överst på berget ”fanns ock en liten reservoir, hvarutur jag drack 

Uppsalavännernas skål”. Nedan ses Nolby knöl i vinterskrud. 
 

                             

 
 

Den här gemensamma traditionen kan därför till och med bottna i kända 



19 

 

 

hälsingska anor hos befolkningen i Hälsingbyn det vill säga i Kaihnuunkylä i 

Tornedalen med kringliggande byar. Vid Polcirkeln och byahuset i Juoksengi 

ligger den lilla backen Helsingintörmä/Helsingbacken. 

Hälsingland är Norrlands äldsta kulturbygd. I äldre tid benämndes hela 

Norrland som Hälsingland. I Hälsingegårdarnas förstukvistar finns väldigt ofta 

ett solmotiv inristat vilket minner om en gammal naturlig soldyrkan hos 

hälsingarna. 

 

Polarnatten 

 

Polcirkeln utgör också den gräns norr om vilken polarnatten uppstår i december 

månad. Den 22 december ligger solen som högst just vid horisonten. Om detta 

skrivs på Wikipedia: ”Strax norr om norra polcirkeln varar polarnatten några 

dagar kring vintersolståndet. Här är dock solen så nära under horisonten att 

det rör sig om skymnings/gryningsljus mitt på dagen. Man måste komma norr 

om ungefär 72 breddgraden för att det ska upplevas som mörkt mitt på dagen.” 

 

 

 
 

 

Är inte det här spännande associationer kring något som inte är någon nutida 

konstruktion utan ett av alla i Övertorneå kommun sedan gammalt känt faktum. 

Med andra ord – något som är lokalbefolkningens eget och på så sätt något 

definitivt unikt. Ett unikum som väcker spektakulära tankar och tankespån hos 
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gästande människor från annat håll. Många berömdheter har under tidens lopp 

besökt Luppio liksom Avasaxa (fi Aavasaksa). År 1835 visiterades Övertorneå 

av den berömde biskopen och psalmdiktaren Frans Mikael Franzén varvid han 

också besökte Luppio och ristade där sitt namn på hälleberget, toppklippan. Vid 

förhör med församlingens äldre medlemmar och nattvardsungdomen 

konstaterade han att ”både de äldre och ungdomen ägde försvarliga insikter i 

kristendomens sanningar”. Han skrev många berömda psalmer och tänk om just 

utsikten på Luppio inspirerade honom till den välkända och populära 

adventssången ”Bereden väg för Herran. Berg sjunken djup stån opp…”. 

Alla sådana här inristningar måste naturligtvis inventeras och bevaras som 

minnen om de tidiga besöken på Luppio. Det är ur kulturhistorisk synpunkt 

utomordentligt angeläget att sådana här urgamla minen och föreställningar 

uppmärksammas, tas tillvara och förs vidare till framtida generationer. 

 

2011.11.08 

Östen Bucht 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


