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Bortspolad kyrka återuppstår till hösten? Det är vad Särkilax Kyrkas Vänner hoppas på. 

 

 
 

 Ritning av det planerade bygget av en replik av Särkilax kyrka 
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Ordföranden har ordet 
 

När jag tittar ut ser jag nyutslagna tulpaner i rabatten. Gullvivan står i full blom. Påskliljorna 

och vitsipporna har snart blommat över i likhet med en del andra tidiga vårblommor. I 

skrivande stund är det valborgsmässoafton och jag befinner mig på Listerlandet i Blekinge. I 

Tornedalen har det varit en kylslagen vårvinter och i Övertorneåtrakten ligger det kvar drygt 

½ meter snö och det lär dröja ett tag innan islossningen i älven kommer igång – troligen 

betydligt senare än under de senaste åren då isen gått tidigt, ofta i början av maj och t.o.m. så 

tidigt som sista dagarna i april. De år då våren varit sen kombinerad med en värmebölja under 

senare delen av maj som sammanfallit med hastig snösmältning kring älvens källflöden i 

fjälltrakterna har detta i regel orsakat omfattande översvämningar längre ner i älvdalen. Höga 

vattenflöden och en svår islossning med isproppar kan åstadkomma stora skador. Som tur är 

inträffar detta relativt sällan. 

 

För 400 år sedan var det en häftig vårflod med svår islossning och översvämningar som 

orsakade stora skador för folket i bygden, som dessutom lidit av missväxt under de 

föregående åren. Den gamla kyrkan i dåvarande Över Torneå socken – Särkilax kyrka, som 

tidvis fungerade som kapell i Torneå storsocken – flöt iväg med vårfloden 1617, enligt 

omfattande forskning som Petter Antti och Sture Torikka bedrivit och presenterat. Fram till 

deras omdatering av händelsen har den gängse uppfattningen varit att kyrkan spolades bort 

med vårfloden 1615.  

 

Föreningen Särkilax Kyrkas Vänner har arbetat mycket aktivt med att 400-årsminnet av 

Särkilax kyrkas upphörande som sockenkyrka uppmärksammas. På försättsbladet finns en 

ritning där ni ser hur man tror att den gamla kyrkan kan ha sett ut. Inga skisser eller mått finns 

bevarade men man har försökt, så gott det går, att med hjälp av handlingar från samtida 

kyrkor rekonstruera byggnaden och en replik kommer att timras. Inte heller känner man till 

platsen där kyrkan stod, kanhända och mest troligt på ett ställe någonstans där älvfåran mellan 

fastlandet och Haapakylänsaari strömmar. Replikan av Särkilax kyrka kommer att resas vid 

Kirkonpirkkiö, intill väg 99 mellan Övertorneå/Matarengi och Kuivakangas. Byggnaden 

förväntas vara på plats i sommar. Förutom bygget av en replik av kyrkan kommer en bok om 

Särkilax kyrka och vårfloden 1617 att utges och seminarier, föreläsningar och andra 

aktiviteter kommer att anordnas under våren och sommaren. Annonser om olika aktiviteter 

kommer att finnas i Övertorneå-Nytt och Marknadsbladet i samband med Matarengi 

Marknad. 

 

Våra torsdagsträffar, som oftast varit välbesökta, avslutas i maj och kommer att återupptas i 

september. I detta nummer av Matarengi Posten kan ni läsa intressanta artiklar som Petter 

Antti och Per-Olof Snell skrivit. Redaktörerna ser gärna att medlemmar och även andra 

skickar in bidrag med anknytning till bygden för publicering.  

 

Med tillönskan om en fortsatt härlig vår och en skön sommar! 
 

Thomas Wahlberg 
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Information  

Matarengi Forskarförening har sina lokaler i NKFC-huset, Matarengivägen 24, Övertorneå. 
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2017. Besök vår hemsida http://matarengi.org och delta i våra aktiviteter. På vår hemsida 

finns kontaktuppgifter och e-postadress till föreningen. Som medlem får du tillgång till Erik 

Wahlbergs släktforskning på hemsidan http://erikwahlberg.se via internet. Om du tidigare 
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Ohtana-Hannu 
Av Petter Antti 

 

 
Centralfängelset på Långholmen i Stockholm 1895. Någonstans i cellbyggnaderna på bilden sitter en 
man från Ohtanajärvi och tittar upp mot himlen. 

 

Centralfängelset på Långholmen i Stockholm. En stor betongbunker på en ogästvänlig klippa 

i Mälaren. I bakgrunden Lilla Essingen och Marieberg, de stora genomfartslederna är ännu 

inte byggda. Till höger om fotografen, som tar två bilder av fängelset den här dagen, skymtar 

Riddarfjärden och längre in mot Gamla Stan, bakom fotografens rygg, kajen vid 

Riddarholmen dit frigivna fångar från landsorten fraktades med båt för vidaretransport med 

tåg till sina gamla hemorter. Eller utrikes. Det var så det gick till oavsett om de var 

efterlängtade i sina hemtrakter eller inte. Kanske hellre utrikes. Det var alltid en fråga om vart 

de skulle ta vägen efter frigivning och hur de skulle livnära sig. Egentliga skyddsnät saknades. 

Långholmen var ett straffarbetsläger och den lön som fången eventuellt lyckats spara ihop 

kunde bli grunden för ett nytt liv, långt borta. Hellre var som helst än här. 

 

Det är sensommar 1895 och precis när bilden tas sitter han där någonstans bakom någon av de 

små fönstergluggarna i någon av flyglarna som bredde ut sig mot norr likt en solfjäder.  

Straffarbetsfånge nr 390 Johan Mathildasson Hannu från Ohtanajärvi i Korpilombolo socken. 

Dömd 1888 för mordbrand och grov misshandel till 12 års straffarbete på Långholmen, 

landets ruskigaste fängelse1. Här sitter över 200 fångar, ett 80-tal livstidsdömda och 

disciplinen är hård. Bakom gluggarna sitter mördare, tjuvar, mordbrännare, lögnare, 

förfalskare, bedragare, misshandelsmän och två sprängattentatsmän. Ingen tilltalas med namn, 

endast nummer. På arbetsplatserna innanför murarna bärs masker av säckväv med klippta hål 

för ögonen. Samtal mellan fångarna är förbjudet. Hannu döms vid upprepade tillfällen till 

                                                 
1 Ohtana dömdes sommaren 1888 för en serie brott begångna under år 1887. De allvarligaste var mordbranden på kronohäktet i Haparanda och skotten 
mot fjärdingsman Erik Wikström som var ytterst nära att kosta Wikström livet. Den omtalade kyrksilverstölden i Övertorneå kyrka under hans tid på flykt 
1887 dömdes han aldrig för. 
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isolering och till det strängaste straffet mörk cell utan sängkläder på bottenvåningen i 

nordvästra flygeln på skuggsidan. Flera gånger för olydnad och ”vildsinthet” eller för 

slagsmål med fångar och vakter, en annan gång för att olovligen ha tillverkat en kniv och en 

gång för att han ”obehörigen samtalat med andra fångar och fört gyckel inför dessa”. De små 

fönstergluggarna släpper in lite ljus men är så sinnrikt placerade, högt upp, att det inte går att 

se annat än himmel. Enda sällskapet är gråsparvar på fönsterblecket. Man såg dem inte, men 

man hörde dem trippa på plåten, skulle en fånge berätta långt senare2.  

 

Johan Hannu, därhemma vanligtvis kallad Ohtana, Ohtana-Hannu eller Ohtana-Jussa har en 

svår tid på Långholmen. Tidigare den här våren hade han återigen dömts för slagsmål med 

annan fånge och för bråk med vakterna. Straffet blev isolering i ensamcell. Ett disciplinstraff 

som sög livet ur den som drabbades, det skulle många komma att vittna om senare. Ohtana 

satt 10 av sina 12 år på Långholmen i ensamcell. De fem sista åren innan frigivningen den 7 

augusti 1900 satt han ensam. Alltid ensam. Han tilläts aldrig lämna sin cell annat än för en 

kort utomhuspromenad per dag och möjligen en gudstjänst per vecka. Han hade varken rätt 

eller möjlighet att prata med någon eller att arbeta i ”gemensamheten” som det kallades, det 

allmänna utrymmet på fängelset där fångarna arbetade tolv timmar per dag med enklare 

hantverk som tändstickstillverkning, nätknytning och korgmakeri. Hannu flätade korgar under 

sin tid på ”Holmen”. När han friges är han blek, tärd och sjuk i det fängelseläkaren kallar 

kronisk lunginflammation. Jämför bilderna på honom. Den första är tagen när han friges från 

Långholmen i juni 1886, den andra tagen någon av de första 

dagarna i augusti 1900. 12 år på Långholmen hade satt sina 

spår. 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Hannu vid frigivningen från Långholmen 28 juni 1886. Frisk och arbetsför och 
iklädd fångdräkten som bestod av underkläder av grovt linne samt väst, rock, byxor och 
mössa av grå vadmal. Frigavs med nyinköpta kläder för 21 kronor och 75 öre. På fickan 
hade han 3 kronor i kontanter och ett pass för hemresan till Övertorneå. Varifrån han 
fått de djupa ärren på ryggen berättade han inte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Lundgren, Karl Axel (”Kalle Pang”). ”Minnen”. Memoarer och minnesanteckningar från flera vistelser på Långholmen under 1880- och 1890-talet. 
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Han fick leva ur hand i mun redan som liten. Johan föddes i 

december 1862 i Ohtanajärvi by och auktionerades bort till 

lägstbjudande redan som sjuåring. Pappan var okänd, mamman 

fattig och oförmögen att försörja sin son. 17 år gammal misstänks 

han för hemfridsbrott men frias sedan parterna förlikats. 1882 

döms han för inbrottsstöld och 1884 första gången till straffarbete 

på Långholmen i Stockholm i 2 år och 4 månader för stöld.  

 

En person som satt med vid tinget när han dömdes gjorde 

anteckningar och funderade över hur det kunnat gå så här. 

Mannen följde rättegången, iakttog den unge åtalade och frågade 

sig själv om man nu såg konsekvenserna av att Hannu redan som 

ung gick under klubban på fattigauktion. ”Att så år efter år gå 

som ett annat lösöre ur den enes hand i den andres, ja man får ej 

förvåna sig öfver, att varan skäms under schackrandet”, skrev han 

i ett brev som publicerades i Haparandabladet den 22 mars 1884.      Carl-Olof Wikman (1848-1922)   
 

Brevet saknar avsändare men är välformulerat och initierat och ett skarpt inlägg i en debatt 

som var aktuell just då om hur samhället vårdade sina små. Han som skrev  kan mycket väl ha 

varit läraren i Matarengi skola och organisten C. O. Wikman, en av mycket få män ur 

etablissemanget som Ohtana tycks ha känt någon form av samhörighet med, tillit kanske. 

Wikman figurerar aldrig i de officiella dokumenten, men han finns i traditionen och 

berättelserna kring Ohtana och det är just Wikman som får det sista livstecknet från honom 

efter frigivningen år 1900. På hans väg, fylld av förvecklingar, bort från den gamla världen, 

till den nya.  

 

Ohtanas öde som ung var inte unikt men frigivningen från Långholmen den 7 augusti 1900 

och de veckor som följde tog sig vändningar som ingen kunnat ana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Hannu vid frigivningen 7 augusti 1900. Kroniskt sjuk och inte längre betraktad 
som fullt arbetsför. Han hade köpt nya kläder för knappt 100 kronor och en tågbiljett 
till Göteborg för 6 kronor och 87 öre. På fickan hade han 74 kronor i kontanter och 
ett pass till utrikes ort. På Postsparbanken hade fängelseledningen satt in resten av hans 
arbetsförtjänst på 408 kronor och 89 öre. Den sexpipiga revolver, en s.k. ”Pepper-box”, 
som han skjutit fjärdingsman Wikström med 1887, fick han lämna kvar på fängelset. 
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En komplett Nordlundstyp 

Det låg något nervöst över kriminalvården i slutet av sommaren 1900. En viss Johan Filip 

Nordlund3 hade lämnat Långholmen under våren och ombord på ångaren Prins Carl i Mälaren 

mördat fem och skadat åtta i ett av de värsta dåden i svensk kriminalhistoria4. Direktören på 

Långholmen Carl Palm var pressad av det faktum att han inte lyckats förutspå, än mindre 

förhindra detta vansinnesdåd och lär ha yttrat att ”Han skulle aldrig ha fått lämna 

Långholmen!” Hans trovärdighet var sargad och i augusti skulle ytterligare två galningar 

friges från Långholmen – med tre dagars mellanrum.  

 
                         Johan Filip Nordlund april 1900     Nils Peter Hagelqvist augusti 1900 

Samtliga tidningar slog upp nyheten om de kommande frigivningarna och citerade 

fängelsedirektörens omdöme att Ohtanas ”förstånd ej torde vara fullt normalt”5. Allmänheten 

behövde informeras om varningarna från Långholmen och om frigivningen av Ohtana och en 

Nils Peter Hagelqvist6 som med största sannolikhet skulle komma att utföra ”fasaväckande 

brott i den Nordlundska andan” direkt efter frigivningen. Ohtana var en  ”komplett 

Nordlundstyp” slog Dagens Nyheter fast och Nordlund själv som var tillbaka på Långholmen 

och inväntade sin avrättning, hade frikostigt läckt information till tidningarna om att de två 

som skulle friges i augusti ”vore sju resor värre än han själv”7.  

 

Det var mot den bakgrunden största säkerhet som gällde vid Ohtanas frigivning den 7 augusti. 

Det fick inte gå fel igen.  

 

Såväl Svenska Dagbladet, Göteborgs Posten, Dagens Nyheter som Stockholms Tidningen 

hade folk på plats när den omtalade nordlundkopian ankom kajen på Riddarholmen klockan 

halv nio på morgonen. En reporter på Dagens Nyheter som fått i uppdrag att följa hans 

frigivning på nära håll, beskrev honom som en typisk gammal straffarbetsfånge med oroligt 

stirrande ögon. Två detektiva polismän hade fått speciella order att följa honom vidare till 

Göteborg för den avfärd till Kanada, en resa som Ohtana egentligen planerat sedan 1887 men 

som han först nu kunde sätta i verket. De två detektiverna Ohlsson och Ehrnlund fick inte 

lämna honom ur sikte och deras uppdrag var inte avslutat förrän Ohtana klivit ombord på 

fartyget i Göteborgs hamn8.  

                                                 
3 Johan Filip Nordlund (1875-1900). Halshuggen på fängelsegården i Västerås den 10 december 1900. Den sista i Sverige som avrättades med handbila. 
4 Ekholm, Jan Olof & Sperling, Sven. Mälarmördaren. Stockholm 1979. 
5 Bland annat Stockholms Tidningen 8 augusti 1900. Palms bedömning av Ohtanas förstånd i brev till Landshövding Berg i Luleå 21 juli 1900 
Landskontoret i Norrbottens läns arkiv, Landsarkivet, Härnösand. 
6 Nils Peter Hagelqvist dömd till tio års straffarbete på Långholmen för mordbrand. Frigavs 10 augusti, togs med tåg till Göteborg ”där han såsom ej fullt 
normal torde komma att intagas på vårdanstalt” (Haparandabladet 15 augusti 1900). 
7 Bland annat Norrbottens Kuriren 3 aug 1900. 
8 Polismästaren i Stockholm, Theodor Hintzes, order till detektiva avdelning den 6 augusti 1900. Polismästarens arkiv, Registratur B 1a vol. 7 år 1900, 
Stadsarkivet Stockholm. 
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Både Ohlsson och Ehrnlund uppvaktades av tidningarnas reportrar och till Svenska Dagbladet 

berättade en av dem små händelser och iakttagelser från frigivningen9. Innan tåget mot 

Göteborg skulle avgå från Stockholms Central kl. 12.10 gick de tre till bolagskällaren Ankaret 

i Gråmunkegränd i Gamla Stan för frukost. De hade någon timme på sig. Ohtana såg ut som 

en lantis som varit sjuk, sades det, han var mycket blek. Göteborgs-Posten konstaterade att 

han uppvisade det ”för straffarbetsfångar egendomliga slappa utseendet”10. ”Det wärsta” 

berättade detektiverna från restaurangbesöket ”war att få honom att handtera knif och gaffel, 

det hade han glömt bort. Han tappade bådadera och lade sedan en wäldig biffstek på ett bröd 

och åt det som man äter en smörgås /…/Jag rekwirerade iskällardricka, men han wågade icke 

dricka däraf. Han wille blott ha mjölk”. 

 

Det fanns stråk av rädsla från detektivernas sida. De gjorde allt de kunde för att hålla honom 

lugn givet den information de fått om honom och det uppdrag de tilldelats. När Ohtana bad att 

få se dagens Stockholms Tidningen rev en av detektiverna obemärkt ut en notis om hans 

frigivning för att inte riskera någonting. Han sägs ha ögnat likgiltigt i tidningen och lagt den 

ifrån sig. Han var inte heller van att läsa tidningen konstaterade de. I övrigt satt de mest tysta i 

värmen i tåget denna sensommardag. Dricksvattnet i en karaff i  kupén var inte vidare gott 

men ”Hannu drack ur hela karaffen”. Detektiverna själva drack var sin pilsner. 

Vad talade han om? undrade reportern sist i artikeln: ”Mycket om förhållandena å 

Långholmen, hwilka han kritiserade och för övrigt talade han om sina framtidsplaner, huru 

han skulle odla jord osv. Han läste bref, som han fått från skolläraren i hemtrakten och från 

Länsmannen, hwilka hälsade från hans gamla föräldrar. När vi kommo till Göteborg, köpte 

han wyer af swenska städer och sände till sin moder och till läraren. Han skickade dessutom 

15 kronor, som modern skulle ha till kaffe”11. 

 

Diplomatisk kris 

Dagen därpå, den 8 augusti, lämnar han Göteborg och Sverige ombord på ångaren Rollo. 

Målet är Hull, därefter Liverpool och sedan med fartyget Assyrian till Halifax i Kanada. Med 

sig har han en växel på 400 svenska kronor utställd i Stockholm och en dröm om Winnipeg, 

Manitoba som var hans mål. Men så blev det inte. 

 

Johan Mathildasson Hannu skulle den här hösten bli storpolitik. Ett ödesdigert misstag hade 

lett till tidningsuppgifter om att Ohtana suttit fängslad för dråp, att han tillsammans med  

Johan Nordlund och Nils Petter Hagelqvist hade lovat att mörda och misshandla så snart han 

kom ut ur fängelset. Nordlund hade ju redan mördat fem ombord på ångaren Prins Carl när 

han frigavs i april och nu väntade man sig samma av Ohtana och Hagelqvist. En artikel i 

Stockholms Tidningen dagen efter hans frigivning var först ut med de felaktiga uppgifter som 

kom att påverka hans vidare öden. Ohtana, Nordlund och Hagelqvist ansågs vara tre av 

landets farligaste förbrytare. Och ingen av dem ansågs helt frisk. Artikeln i Stockholms 

Tidningen nådde brittiska regeringsombud i Stockholm och i en engelsk översättning hade 

dråp ändrats till mord och ju fler som blandade sig i resonemanget kring hans frigivning, ju 

fler blev felaktigheterna.  Den 17 augusti skriver Kanadas regeringsombud i London, Lord 

Strathcona (Donald Alexander Smith), en brådskande kodad varning i telegramform till 

inrikesdepartementet i Ottawa12.  

                                                 
9 Svenska Dagbladet vidarepublicerad i Norrbottens Kuriren 18 september 1900. 
10 Göteborgs Posten 10 augusti 1900. 
11 Svenska Dagbladet vidarepublicerad i Norrbottens Kuriren 18 september 1900. 
12 RG 76, vol.: 189, File # 69222, National Archives Ottawa. 
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Inledningen på den kodade varning som skickades från Kanadas regeringsombud i London kl. 15:37 den 17 augusti 1900 till 
inrikesdepartementet i Ottawa. I varningen berättas att Hannu befann sig ombord på en båt på väg till Halifax och att han INTE skulle 
tillåtas att landstiga! (National Archives, Ottawa). 

I sin avkodade form löd varningen: 
”Johan M. Hannu, 35 years of age, a notorious murderer who has been serving 12 years penal 
servitude – his original sentence being for life – was released this week from Langholmen 
Prison/…/It is known that Hannu is one of three murderers who, while serving in the same 
prison, declared their intention to commit murders wholesale on regaining their freedom/…/and 
emigrate to Canada (through the assistance of the authorities)/…/and I may add that I do not 
think that Hannu will be allowed to land in Canada” 

 

Varningen innehöll en rad felaktigheter. Hannu beskrevs som en ökänd mördare som dömts 

till livstids straffarbete men som frigivits i förtid mot löfte att han skulle emigrera. Den 

diplomatiska kris detta utlöste handlade ytterst om huruvida Sveriges regering frigett en 

flerfaldig mördare mot att han lämnade landet. Och dessutom betalat hans resa! I den hätska 

brevväxling som följde deltog förutom Kanadas regeringsombud i London även den brittiska 

envoyén i Stockholm Sir Francis Pakenham, den svenska utrikesministern Alfred Lagerheim, 

och den brittiske premiärministern Markisen av Salisbury (Robert Cecil). Den svenska polisen 

och ytterst den svenska regeringen kunde inte tillåtas att skicka mördare som Ohtana och 

Hagelqvist utomlands och skjuta över sina problem på annan nation. Hannu fick inte stiga i 

land i Kanada! 

 

Samtidigt som brevväxlingen fortgick befann sig Hannu ombord på fartyget Assyrian på väg 

mot Halifax via New Foundland - helt ovetande om vilka krafter som var satta i rörelse. Han 

uppförde sig väl, vittnade andra om senare, men han hade svårt att sova och hade enligt 

fartygets kapten mani på att fånga och döda skeppsråttor.13 
 

                                                 
13 Brev från immigrationsagent T.E. Clay i Halifax till inrikesdepartementet i Ottawa 24 aug 1900. RG 76, vol.: 189, File # 69222, National Archives 
Ottawa. 
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Samma dag som den brittiska envoyén i Stockholm Francis Pakenham gör ett blixtbesök hos 

den svenska utrikesministern i syfte att reda ut huruvida ryktet stämde - dvs att den svenska 

staten sanktionerat och finansierat resan för en notorisk mördare - grips Hannu i hamnen i 

Halifax. Det är den 23 augusti och klockan är 10 på förmiddagen, kanadensisk tid. Gripandet 

blir toppnyhet i The Morning Chronicle dagen efter: 
 
 

 
 

”A DESPERATE CRIMINAL  
 ON THE ASSYRIAN. 

 
A Swede Who it is Alleged, is Guilty of Nine 
Murders Was Detained By Detective Power 
Last Night.  
 
Johann Hannu Was Deported From Sweden 
Because He Vowed to Take More Human Lives” 

 

Ohtanas brott hade alltså vid det här laget gått från misshandel, via dråp och mord till 

massmord. I tidningen Manitoba Free Press samma morgon beskrevs Hannu som ”en av 

Europas mest ökända brottslingar”. Sammanblandningen med massmördaren Nordlund var 

därmed total. From nu jämförs han med den seriemördare som under år 1888 mördat och 

styckat ett okänt antal prostituerade i Londons East End. Johan Hannu blir ”en svensk Jack 

The Ripper” i amerikanska och kanadensiska tidningar. 

 

Återfärden  
 

Ohtana vägrades landstiga, han kedjades fast, förhördes och låstes in i en bevakad hytt. Under 

det förhör som hölls med honom ombord på fartyget uppgav han att han var på väg till en ung 

svensk kvinna i Winnipeg. Han hade skickat henne pengar i förväg och giftermål var planerat. 
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På frågan hur han kommit över de pengar han hade på sig, förklarade Hannu att han arbetade 

som frukthandlare. 
 

Vid lunchtid den 24 augusti avgick fartyget till Philadelphia för att lasta olja och fotogen 

innan det skulle fortsätta sin återresa till Glasgow. Ombord på fartyget i hamnen i 

Philadelphia skrev Ohtana ett antal brev som fortfarande finns bevarade i UD:s arkiv14. Ett 

med den ironiska adressen ”Mina högt ärade vänner och herrar, Polismästaren i Stockholm”, 

där han förbannar ryktesspridningen i Stockholm och de elaka tungor som aldrig ville lämna 

honom i fred. Som bevis för vad han fått utstå bifogade han tidningsartikeln från The Morning 

Chronicle. I brevet kräver han ekonomisk ersättning och uppger att han inte tänker ta sig till 

Amerika under namnet Hannu då de amerikanska lagarna förbjöd en tidigare straffad inträde i 

landet, ”men jag kommer bestämdt att begifva mig till Kanada, dock öfver Newyork”. Han 

krävde att polismästaren skulle ordna så att 200 kronor tillsändes den svenske konsuln i 

Glasgow dit fartyget var på väg, och han avslutar brevet: ”Som lögnen är utspridd från 

Stockholm, bör den äfven godtgöras i Stockholm”. 

 

Efter avfärden från Philadelphia börjar bilden av Hannus vidare öden att blekna. Fartyget 

Assyrian beräknades angöra hamnen i Glasgow den 16 september och tio dagar tidigare 

ankommer ett brev till Kanadas inrikesdepartement i Ottawa. I brevet förklarar envoyén 

Pakenham hela misstaget och dementerar samtliga felaktiga uppgifter om Ohtana. Det är 

okänt om de goda nyheterna någonsin nådde honom. Det hade han nog mått gott av. 

 

Vi vet att han skrev brev till olika personer i Haparanda och Matarengi från Glasgow där han 

lämnats. Vi vet att hans planer fortsatt var att emigrera och att han funderade på Amerika eller 

Afrika. Han krävde svenska staten på skadestånd och nytt svenskt pass under annat namn via 

den svenska konsuln i Glasgow. Att döma av de svenska arkiven fick han varken hjälp med 

pengar eller ny identitet.  
 

Sista brevet hem 

Den sista uppgiften om honom kommer från en liten notis i de lokala tidningarna som citerade 

ett brev till en person i hans tidigare närhet. Traditionen uppger att det var gamle läraren 

Wikman som fick brevet15. Brevet finns inte längre kvar. Delar av det citerades i en artikel i 

Haparandabladet den 16 februari 1901 och då det är Ohtanas sista kända kontakt med 

hembygden förtjänar artikeln att citeras i sin helhet:  

”Underrättelser från Hannu. En härstädes bosatt person, som under Hannus 
uppväxt visat honom mycken välvilja, erhöll häromdagen ett långt bref från 
honom, ur hvilket vi varit i tillfälle att få del.  

Vid brefvets afsändande vistades han i S.t. Louis i Sydamerika, dit han såsom 
sjöman på en dansk skuta anländt. Tredjedelen af det långa brefvet innehåller 
tacksägelser mot hans välgörare och försäkringar om hans allvarliga uppsåt att 
med Guds hjälp blifva en annan människa än han var under sin vistelse i 
Tornedalen. Han ”skall lefva resten af sitt lif hederligt inför Gud och 
människor”. I sina tacksamhetsbetygelser talar han äfven rätt mycket om sin 
syndfullhet, om Guds kärlek, om ett lif efter detta o.s.v. därmed låtande förstå – 

                                                 
14 Utrikesdepartementet, ”Straffången Joh: M: Hannu´s emigration till Canada”, 1902 års dossiersystem, vol. 3027, Riksarkivet, Stockholm. 
15 Uppteckning av Erik Lundemark, Nordiska Museets arkiv. 
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af uppriktighet eller förställning är ej godt att veta – att han till sitt sinnelag 
undergått förändring.  

Rörande lefnadsomständigheterna å sin nuvarande ort nämner han bl. a ”ingen 
måtte någonsin komma hit, ty här är bedröfligt på allt sätt. Agenterna äro oärliga 
och tjufvar. Olyckliga de, som lemna sitt fattiga land för att här försöka få det 
bättre, ty de få det endast idel värre. Bedragare, falskmyntare och dåligt folk af alla 
slag finnes här godt om” o.s.v. Själv hade han en gång blifvit bestulen på 40, en 
annan gång på 120 kr. men detta hade han förtjänt ”för allt hvad han själf förr 
gjort mot andra”.  

På Långholmen hade han haft det utmärkt mot hvad han nu hade, och vid 
framkomsten till Amerika hade han ägt 600 kronor, men elände och nöd befarade 
han skulle förestå honom. Hade han blott pengar, skulle han ställa sin kosa till 
någon finsk församling i Nordamerika.  

Slutligen nämner han ock, att han numera kallar sig Hansson.” 

 

Hanteringen av ärendet Johan Hannu var ett justitiemord. Hannu var dömd för åtskilliga brott 

och förmodligen, som Palm beskrev det, inte helt frisk, stabil, tillräknelig, pålitlig, inkännande 

eller vad vi numera skulle kalla det. Synnerligen dåligt ölsinne kanske vi också skulle säga 

idag. Alla brott han gjorde sig skyldig till begick under rus och han upplevde själv att han 

blev galen av sprit. Men han var trots allt frigiven, hade stått sitt straff, betalat sin resa till 

Liverpool och sin biljett till Kanada helt själv. Ryktesspridningen i Stockholm och de åtgärder 

som därefter vidtogs fick inga som helst vidare konsekvenser för de som bidrog, varken inom 

den svenska, brittiska eller kanadensiska regeringen. De spridda felaktigheterna fick heller 

ingen rättelse i de medier som så frikostigt levererat dem och därmed högst påtagligt påverkat 

skeendet. I det material som finns bevarat finns inga spår, någonstans, av självrannsakan och 

självkritik. 
 

I ett brev till den svenske utrikesministern i oktober 1900 kunde den svenske envoyén i 

London lugna utrikesministern med att de goda diplomatiska relationerna nu var återställda. 

Ärendet Johan Hannu var utagerat och envoyén avslutar sitt brev med ett lugnande besked om 

att saken inte längre skulle leda till några dispyter länderna emellan, att ärendet kort sagt var 

avslutat: ”Vid mina besök i Forreign Office har denna sak inte blifvit omnämnd”16.  

 

Med det var saken ur världen. Av Ohtanas protester blev intet. Hans vidare öden är okända. 

Traditionen berättar att han ska ha blivit sedd i finsktalande delar av Michigan, i gruvområdet, 

åren omkring första världskriget. Han skall ha varit religiös, haft en egen stuga, hustru och 

barn17. Möjligt, men han har inte gått att spåra i amerikanska källor. 

 

I traditionen och även i sentida uppteckningar om Ohtana-Hannus liv har det funnits ett mått 

av Robin-Hood-inslag i hans karaktäristik, en grumlig uppfattning om att han stal från de rika 

och gav åt de fattiga och ett ifrågasättande om han verkligen var skyldig till allt han tillskrevs 

och dömdes för.  
 

Hannu nekade konsekvent till allt han åtalades för och dömdes alltid mot sitt nekande. I ett 

brev som han skickade till sin vän Johan Koljonen under häktningen i Haparanda den 10 

                                                 
16 Utrikesdepartementet, ”Straffången Joh: M: Hannu´s emigration till Canada”, 1902 års dossiersystem, vol. 3027, Riksarkivet, Stockholm. 
17 Intervju med Oskar Forsman (1902-1993) i Niemis 6 juli 1989 (intervjuare: Sture Torikka). 
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november 1887 berättade han att han inte led några samvetskval och ”jag ämnar lämna alla 

mina synder obekända och lefva och dö som ett träd, ty jag tror att menniskan icke hör mera 

än ett träd /…/ Jag är nu satt hårt i jern, meningen är att få mig derigenom att bekänna, men 

som du vet, Johan, att våra slags karlar bruka ej bekänna sina synder ehuru de skulle dragas i 

repet”.18  

 

Men så, i september 1891, skickar han ett brev på ”finska språket” till justitieombudsmannen 

Nils Claësson i Stockholm där han erkänner alla brott han straffats för och bifogar också en 

lista på ytterligare ”en mängd andra brott, för hvilka han icke blifvit lagförd”. Hannu önskade 

en slutgiltig rannsakning för alla begångna brott vilket inte beviljades. Flera av brotten ansågs 

uppdiktade och skapelser i hans fantasi. Ärendet lades ner i december samma år. 
 

Under sina år på Långholmen begärde han nåd hos kungen vid tre tillfällen, 1895, 1897 och 

1898. Hans ansökan avslogs varje gång med orden:  
 

”Kongl Majt har i nåder låtit sig föredragas ofvanberörda underdåniga nådeansökning 
och finner anledning ej förekomma att till densamma lemna bifall.  

Oscar” 

Brott och domar 1880-1888 
 

16 mars 1880 ”Ynglingen Johan Hannu i Ohtanajärvi” åtalas för hemfridsbrott hos 

backstugusittaren Erik Wälitalo i Matarengi (1821-1882). Åtalet lades ned sedan parterna 

förlikats.  
 

22 april 1882 dömd för att ha varit ledande under två inbrott hos handlandena Erik Asp och 

Isak Tornéus i Matarengi. Vid inbrotten stals bl. a matvaror, tobak och 45 kannor vin. Erik 

Wälitalo (1860-1931 son till ovanstående och vid inbrottet dräng hos handlande Asp) och 

Oskar Rönnqvist (1857-1909 i Ironwood, Michigan) åtalades för medhjälp vid inbrottet. 

Maria Ek (1844-1899), mor till Rönnqvists två söner och sedermera hans hustru åtalades för 

att ha förvarat stöldgodset i sin bostad. Hannu dömdes till 1 år och 4 månaders fängelse i 

Haparanda. Frigiven 21 maj 1883.  

26 mars 1884 dömd för stöld av ett antal renar i Siekasjärvitrakten till straffarbete på 

Långholmen i 2 år och 4 månader. Frigiven 28 juni 1886. 
 

5 november 1886 dömd för knivmisshandel och våldsamt motstånd till 5 månaders 

straffarbete i Haparanda. Åtalades även för ett nytt inbrott hos handlande Isak Tornéus men 

friades från det pga bristande bevisning. Frigiven den 25 mars 1887. 
 

Natten mot den 18 juni 1887 anlade han mordbranden på kronohäktet i Haparanda genom att 

antända en bit näver i häktets vedupplag. Traditionen berättar att Hannu tänt på med orden 

”låt lusfabriken brinna”. Vid branden förstördes fängelsets plank, bagarstuga och 

ekonomibyggnader. Ingen av fångarna kom till skada. Häktet restaurerades för 12.500 kronor 

och kunde återöppnas i november 1887. 
 

Eftersökt för mordbranden befann sig Hannu på rymmen och tog sig norrut. Under ett försök 

att gripa honom i Eva Johanna Noppas (kallad ”Jana” och gift Snell) backstuga på Rovas 

marker i Ruskola den 9 september 1887 skjuter han tillförordnade fjärdingsmannen Erik 

                                                 
18 Brev till tidigare straffarbetsfången Johan Koljonen (1859-1900). Övertorneå tingslags häradsrätt, urtima ting 24 januari 1888. 
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Wikström med ett skott i bröstet och därefter ett skott i 

ryggen sedan Wikström fallit till marken.  

 

 

 
 

 

 

 

 
Erik Wikström (1846-1928) Fjärdingsmannen i bersån hemma i Matarengi ca 1908. Förre 
folkskolläraren Wikström hade fått sin hett eftertraktade tjänst som fjärdingsman den 25 
augusti 1887. Vid ett försök att gripa den efterspanade Ohtana hos änkan Eva Noppa i 
Ruskola två veckor senare sköts han med två skott, ett mitt i bröstet från nära håll och ett i 
ryggen när han låg ner. Skadorna var livshotande och han fördes till Matarengi och länsman 
Magnus Ströms hus där en tillfällig sjuksal inrättades. Båda kulorna opererades bort men 
Wikström uppges ha varit mycket nära att dö av skadorna och han led svårt av smärtorna 
under lång tid.  
Ohtana dömdes mot sitt nekande för skotten mot fjärdingsman Wikström. Först 1891 
erkände Ohtana att det var han som sköt. 

 

Fortfarande på rymmen gjorde han ”sannolikt natten mot den 28 september” 1887 inbrott i 

Övertorneå kyrka och stal två förgyllda vinkannor, en kalk och en oblatask. För inbrottet, 

uppgav Norrbottens Kuriren den 7 oktober 1887, ”misstänktes naturligtvis Ohtana, samt ett 

par s.k. Finnkråkor”. Hannu erkände långt senare att han tillsammans med en Olli Rotkönen 

ska ha genomfört inbrottet och gömt silvret i en grotta (traditionens ”Ohtana luola”) på berget 

Luppio. Enligt Haparandabladet den 24 september skall Ohtana och en annan ”bandit”, en 

tidigare fästningsfånge kallad ”Tuiki laiska” (Isak Wilhelm Höynälä), ha haft ett fäste på 

berget varifrån de genomfört ”sina mer eller mindre samhällsvådliga excursioner”. Båda 

uppgavs vara farliga och beväpnade. I augusti 1888 återfanns kyrksilvret på Luppioberget 

sedan Hannu i ett brev till C.O.Wikman ritat en karta och förklarat var silvret låg gömt. Han 

åtalades aldrig för kyrksilverstölden. 

 

Hannu beger sig norrut utmed älven men efterspanas. Efter en natt i Kätkesuando tog han sig 

till Kuttainen där han fick skjuts till Karesuando med brevbäraren från Muonio. Under en 

övernattning i Henrik Saaris (”Saaren Heikki”) stuga i Saarenpää den 17 oktober 1887 grips 

han av fjärdingsman Emil Lidström tillsammans med August Mannela och Nilimaan-Pekka. 

Han fängslas och transporteras ned till Haparanda. 

 

Rättegångarna mot Hannu för mordbranden och mordförsöket på fjärdingsman Wikström tog 

flera månader, från december 1887 till slutrannsakan i Haparanda tingsrätt sommaren därpå. 

Hannu döms den 24 januari 1888 till 4 års straffarbete för skjutningen (grov misshandel) och 

den 20 juli till 11 års straffarbete för mordbrand, brott mot myndighet, skadegörelse och 

fridsbrott. De två domarna sammanfattades till straffarbete i 12 år och förlust av 

medborgerligt förtroende för alltid. Den 9 november 1888 skickades han söderut till 

Långholmen i Stockholm. Friges 7 augusti 1900. 
 

/2017-01-05 
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Torneås första borgmästare och deras familjekrets 
 

Några livsöden 

 

Per-Olof Snell 

 

Suensaari - Tornö - hade 1531 utsetts till en kronans handelsplats och där fanns då över 

femtio köpmansbodar. Johan III planerade 1585 att där grunda en stad till vilken 

landsköpmännen skulle flytta men de vägrade att lämna sina hemman trots hotfulla ord från 

kungen. Karl IX fortsatte påtryckningarna om stadsbildningen men skrev den 12 juli 1604 att 

eftersom hamnen i Tornö, där man kunnat lägga till med skepp och skutor, blivit igenvuxen 

och för grund borde staden anläggas på Björkön där kyrkan fanns, men inget hände.1 

Stadsplanerna berörs åter av Karl IX i ett brev den 27 juni 1608.2 Kungen anger att där skall 

upprättas en stad i vilken birkarlarna skall slå sig ner som borgare. Då inget trots detta hände 

uppmanades ståthållaren i Västerbotten 1611 att grundlägga en kungsgård på Suensaari och 

tvinga birkarlarna att flytta till den stad som skulle anläggas där. Kungens död stoppade 

stadsbildningen, men i slutet av 1610-talet föreskrev Riksrådet att staden skulle grundas på 

Seskarö. Birkarlarna vaknade då till och krävde att staden skulle byggas vid deras gamla 

marknadsplats på Suensaari, mot vilket köpmän i Skellefteå och Kalix protesterade i ett brev 

dagtecknat Kalix den 2 januari 1620. De menade att Suensaari främst förespråkats av två-tre 

Tornebor för deras egennyttas skull.3 Deras argument var mångahanda, dels saknades 

närliggande timmerskog vilket fördyrade nybyggnation, dels ansågs buller och sjöfart till 

staden allvarligt störa laxfisket, men det som främst vändes mot Suensaari var problemet med 

vårfloden och den grunda inseglingsrännan samt att seglatsen från Seskarö till Suensaari var 

farlig för det grunda vattnet, och många lönngrund där emellan belägna är, eljest får man 

ingen skuta med full last löpa dit upp, såsom icke heller lastade därifrån fulla för den skull 

stor bekostnad emot den ringa förtjänst är att man så ofta skall frakta sitt gods. 

 

Landsköpmännens protest togs ad notam då fogden i Västerbotten den 19 maj 1620 enligt 

Kammarkollegiets Registratur uppmanades tillsäga Torneborgarna (!) att de äntligen skulle 

sända sin fullmäktige för att anamma deras privilegier.4 Torneborna synes ännu inte ha 

reagerat på uppmaningen, då Kungl. Maj:t den 7 september 1620, i enlighet med 

landsköpmännens önskemål, utfärdade stadsrättigheter för Torneå stad på Seskarö. 

Birkarlarna i Torne socken synes först då ha uppmärksammat faran och gjort en uppvaktning, 

vilken slutligen ledde till att Kungl. Maj:t den 12 maj 1621 ändrade sig och fastlade att 

Torneå stad skulle grundas på Suensaari. 

 

De som kraftigast agerat mot anläggandet av den nya staden på Suensaari var den förre 

knekthövitsmannen Peder Olofssons söner Anders, Könik och Peder. Peder Olofsson som var 

gift med en dotter till birkarlen Könik Olofsson från Baggböle och svåger med ärkebiskopen 

Peder Kenicius hade från slutet av 1570-talet fram till 1600-talets början vistats långa tider i 

Torne och Kemi socknar under 25-årskriget mot Ryssland. Det kan därför synas naturligt att 

                                                 
1 Johan E Waaranen, Handlingar upplysande Finlands historia 1603-08, II, Helsingfors, 1864, s. 122. 
2 Ibid, s. 375. 
3 RA, Axel Oxenstiernas brevväxling, B:III A, Städer i Norrland, E 786. 
4 RA, Sandbergska Samlingen YY 13211. 
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sönerna fick en dominerande ställning i denna skinn- och fiskrika bygd, där de kom att 

fortsätta den handel som redan på 1400-talet fört släktens skutor till Tyskland. 

 

Tillsammans med bröderna från Skellefteå blev Peder Andersson en av de fyra första 

borgmästarna i Torneå vilka alla genom att arrendera lappmarkerna, och agera som de tidigare 

lappfogdarna, skapade sig stora förmögenheter. Efter en tid i stort överflöd skulle de alla och 

deras familjer gå en dyster framtid till mötes. 

 

Anders Pedersson (Borgmästare 1621-25), som var Peder Olofssons äldste son, blev 

Torneås förste borgmästare. Han hade 1613 tagit över Bergsbyn i Skellefteå efter fadern och 

var gift med Brita Gertsdotter. Den 18 maj 1620 arrenderade han för 295 ½ daler Torneå 

lappmark. Därigenom fick han rätt till tiondet av alla lappar, tullen av birkarlarna samt rätten 

att köpa skinn och annat som lappfogdarna tidigare gjort. Birkarlarna förbjöds samtidigt att 

driva köpenskap med lapparna innan Anders Pedersson uppburit kronans andel, men han 

skulle i första hand erbjuda svarta rävar, loskinn, goda mårdar och bävrar till Kungl. Maj:t. 

Anders Persson fick samtidigt arrendet på laxfisket i Skellefteå där bönderna skulle salta och 

väl förvara stadgelaxen i nya tunnor för hans räkning.  

 

Anders Pedersson som 1621 utsetts till borgmästare hade sommaren 1623 byggt ett hus med 2 

stugor och 2 källare och var i färd med att uppföra en nybyggning med understugu och en 

kammar och 2 natstugu, enn strandboo medh underbodar och 2 öfuerbodar, en bodstugu och 

underhus. Tullräkenskaperna för Stockholm visar att han 1624 införde 15 skeppund torrfisk, 

16 tunnor tjära, 1 tunna smör, 150 renhudar, 8 åmar tran och 16 tunnor fjädrar. Året därpå 

införs inte något från Torneå vilket kan ha berott på att Anders Persson omkommit då brodern 

Könik Persson vid Mickelsmäss 1625 tog över arrendet av Torne lappmark och den 14 

september 1625 redovisar det gods han som förmyndare förvaltar för salig Anders Perssons 

söner Peder och Gert. Godset värderades till 12535 daler silvermynt. 

 

Anders Pederssons son Peder dog på 1630-talet i Groningen i Holland där han skulle driva 

handel för farbrodern Könik som dock försett honom med växlar som inte gått att inlösa 

vilket försatt Peder i svårigheter. Gert Andersson synes också tidigt ha avlidit vilket ledde till 

att pojkarnas mormor Brita Andersdotter Grubb, som var deras arvinge, kom i tvist med 

Könik Persson om arvet vilket resulterade i omfattande processer vid Svea Hovrätt. Anders 

Perssons dödsbo omfattade förutom kontanta medel i form av 250 riksdaler, 350 ungerska 

gyllen, 279 daler silvermynt och 4 stycken guldmarker mängder av lappmarksvaror vilket 

antyder att arrendet av Torne lappmark varit mycket lönsamt. Bland annat upptas 2280 

gråskinn, 578 hermelinskinn, 135 rävskinn, 18 mårdskinn, 2 järvskinn, 204 renfällar och 6 

ranor. Vidare upptas 360 par lappskor, 33 par lappbyxor, 45 par lappstövlar och 41 Årraka 

muddar (skinnpälsar). Därutöver redovisas kläde i form av svart och grönt pjuk och 

halvengelskt och stora mängder torrfisk, lax, smör och fjädrar samt utestående fordringar till 

åtskilliga personer. Sonen Gerts silver och guld värderades till 377 daler medan gården i 

Torneå endast upptogs till 75 daler. 

 

Könik Persson (BM 1625-38) upptas i redovisningen för Älvsborgs lösen 1613 som ogift, 

men 1615 är han gift och upptas på den egna gården på Risön i Skellefteå. Sommaren 1623 

har han i Torneå uppfört en nybyggning med två understugor, en kammare och två nattstugor 

med en underbod. Han har vidare en strandbod med 2 underbodar och 2 nederbodar. Den 18 
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maj 1620 hade han arrenderat Kemi lappmark och sedan brodern Anders avlidit 1625 övertog 

han arrendet för Torne lappmark och borgmästarposten som han behåller fram till 1640. Den 

26 april 1628 arrenderade Könik Torne och Kalix socknar samtidigt som arrendekontraktet 

för Torneå och Kemi lappmarker övergick till befallningsman Peder Andersson. Könik 

Persson arrenderade 1635-1636 Torneå och Kemi socknar som kom under Carl Carlsson 

Burman 1637-1641 då han var befallningsman över norra prosteriet i Västerbotten. Att döma 

av rättstvister vid Stockholms rådhusrätt synes Könik tillsammans med Bengt Jönsson i 

Torneå ha bedrivit omfattande handel med Jören Tremeke i Lübeck.5 

 

Arvet efter Anders Persson blev föremål för en tvist mellan Brita Andersdotter Grubb och 

Könik Persson som löstes genom en uppgörelse den 1 oktober 1641 innebärande att Könik 

bland annat skulle betala 4000 daler till Brita och tiondet på arvsbeloppet till Torneå stad. När 

Könik sommaren 1642 seglade till Stockholm för att avbetala skulden med handelsvaror led 

han skeppsbrott och miste inte bara merparten av godset utan också skutan med tamp och tyg. 

Vid jultiden 1642 slöt han i Stockholm en ny uppgörelse innebärande att skulden skulle 

avbetalas på tre år och som borgenär inträdde rådmannen Anders Jönsson i Stockholm. När 

Könik vid midsommartid 1643 var segelfärdig i Torneå drunknade han och några andra 

personer då de var på väg ut till skutan. Anders Jönsson tvingades därför reglera skulden till 

Brita Andersdotter Grubb men det ledde till nya omfattande processer. Köniks änka Brita 

Abrahamsdotter vädjade den 12 juni 1649 vid Svea Hovrätt om att slippa den höga ränta 

Anders Jönsson krävt på det han gett ut för Könik. Genom förlikning sänkte Anders Jönsson 

sitt krav med 1800 daler förutsatt att Brita Abrahamsdotter erlade 7500 daler.     

 

Allt tyder på att Könik Persson genom arrenden av socknarna och lappmarker kunnat driva en 

mycket lönsam handelsverksamhet. Tillsammans med brodern rådmannen Johan Persson i 

Stockholm bedrev han också handel på Tyskland dit främst skinn, hudar och fisk såldes.  

Exempel på hans varutransporter ger tullräkenskaperna för Stockholm den 11 september 1635 

som visar att han införde 43 tunnor smör, 195 tunnor lax, 26 tunnor strömming, 24 tunnor salt 

fisk, 500 lispund torra gäddor, 200 lispund torr fisk, 97 renhudar och 640 gråskinn. Sista 

gången Köniks skuta om 40 läster upptas i Stockholm är den 29 oktober 1641 då han införde 

300 tunnor lax. Mantalslängden för Torneå upptar Könik med hustru och en dotter 1642. Tre 

döttrar är kända: Karin gift med borgmästaren Anders Jöransson Lythreus i Uleåborg, 

Margareta gift med kyrkoherden Johannes Torneus i Torneå och Brita första gången gift med 

prosten Andreas Canuti Gevalius i Luleå och andra gången med rektorn vid Piteå skola Johan 

Magni Forthelius (Jöns Månsson Fordell).  

 

Peder Andersson (BM 1639-41) är möjligen identisk med slottsfogden Peder Andersson i 

Uhlå som den 3 juli 1620 i Torneå på ståthållarens i Norrland Christoffer Warnsted anmodan 

höll rannsakning om Abraham Larssons laxpata i Pitkäniemi på Björkön. Peder Andersson 

har sommaren 1623 uppfört en ny byggning i Torneå med 2 stugor vilka ännu bara timrats tre 

varv, men han uppges ha timmer för att fullfölja bygget. Vidare har han en strandbod med 

under- och överbod. Den 8 maj 1623 arrenderade han Torneå och Kalix socknar för ett årligt 

arrende på 1127 daler. Avtalet förlängdes den 24 oktober 1625 med fyra år då han förband sig 

att betala mer än dubbelt mot förut. När kvarntullängden för Torneå socken upprättas den 27 

november 1627 har Peder Andersson övertagit länsmanssysslan från Abraham Larsson. 

Arrendet för Torneå och Kalix socknar övergick 1628 till Peter Grönberg i Stockholm. Den 

                                                 
5 Stockholms stads tänkebok 1629, s. 97-99, 1630 s. 19. 
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27 oktober 1629 fick Peder Andersson och Clemet Öndasson i Torneå arrendet på Luleå, 

Torneå och Kemi lappmarker på tre år. Peder Andersson står kvar som arrendator av Torne 

och Kemi lappmarker till och med 1635 samtidigt som han från 1630 till och med 1634 är 

befallningsman i Västerbottens norra prosteri. 

 

Peder Andersson skattar i jordeboken 1632 för 1/6 mantal i Pudas och 1638 upptas Per 

Andersson länsman på 1/8 mantal i Pudas. Länsmannen Peder Andersson i Torneå 

undertecknar med egen hand en kvittens den 19 november 1636 avseende 10 daler silvermynt 

han mottagit från befallningsmannen Könik Persson och tilldelt skarprättaren för 

justificerande av tvenne syndare i Torneå socken. Namnteckningen visar att länsmannen är 

identisk med den tidigare befallningsmannen.6 När ting hålls i Torne lappmark 1639 upptas i 

nämnden från Torneå stad länsmannen Peder Andersson, rådmännen Jöns Isaacsson, Jöns 

Pedersson och Nils Oravainen samt Henrik Clemetsson och Jöns Clemetsson (skall vara Jöns 

Carlsson som från 1640 ingår i nämnden). 

 

Arrendet av lappmarkerna synes ha varit givande då Peder Andersson på sin skuta den 27 

september 1635 vid Blockhusudden förtullar 27 tunnor smör, 282 tunnor lax, 25 ½ tunna 

strömming, 5 tunnor salt fisk, 23 skeppund gäddor, 4 ½ tunna tran, 1 skeppund torrfisk, 172 

renhudar, 42 kohudar, 30 par lappskor, 12 tunnor fjädrar, 120 gråskinn, 1 utterskinn och 16 

rökta laxar. Sista gången Peder Andersson upptas i tullängden för Stockholm den 15 oktober 

1638 inför han 300 tunnor lax. Han är borgmästare i Torneå 1640-1641 och uppbär då en lön 

på 100 daler om året. När han avgår som borgmästare framgår att hans skatterestantier från de 

tidigare arrendena uppgår till 2785 daler. Trots skulden utses han 1641 åter till 

befallningsman men 1643 tvingas han lämna posten.  

 

Utöver skatterestantier hade Peder Andersson skulder till ägarna av de gårdar på Suensaari 

som exproprierades vid stadsbildningen. Den nye ägaren till Lorffgården i Torneå, 

malmletaren Jacob Phund, krävde 1643 som fullmäktig för de övriga jordägarna, att Peder 

skulle betala de 895 daler 24 öre silvermynt som ståthållaren Johan Månsson redan 1624 

befallt honom att utan uppehållning verkställa. När processen förhalades trots landshövding 

Crusebjörns skriftliga uppmaningar till borgmästare och råd den 15 juni 1643, 11 december 

1643 och 28 februari 1644 vädjade Jacob Phund den 15 maj 1644 till Svea Hovrätt om bistånd 

med att få de utkrävdes pengarna. Den 17 maj 1644 uppmanade Svea Hovrätt landshövding 

Crusebjörn att hjälpa Jacob Phund tillrätta. Av räkenskaperna för Torneå stad 1644 framgår 

att Peder Andersson lämnat sin tidigare lönsamma verksamhet och nu börjat driva krog i 

staden till vilken han betalade 15 daler för sitt bryggeri och krögeri. 

 

Peder Andersson dog utblottad 1651. Änkan Karin redovisas på gården i Torneå med son och 

dotter men synes 1656 ha flyttat till Övre Raumo där sonen Anders övertagit det blivande 

hemmanet Antrukki om ¼ mantal. Änkan Karin krävdes på tinget den 7 december 1659 på en 

skuld Peder Andersson haft till Jacob Westfalen i Stockholm. Hennes man sägs då ha varit 

kronan skyldig några tusen daler när han dog varför all hans egendom tagits i mät. Då Karin 

inte hade fått något efter maken avskrevs fordran. Gården i Torneå synes den 2 augusti 1656 

ha förlorats av familjen då Elias Sigfridsson på rådstugan krävde 150 daler ur andelen 

borgenärerna haft i Peder Anderssons gård.  

 

                                                 
6 RA, Länsräkenskaper 1635, Norrlands län, fol. 145. 
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Anders Pedersson kasserades vid mönstringen 1668 men var på 1670-talet fjärdingsman i 

socknen. Vid tinget i november 1679 beklagade han sig över att obetänksamma människor 

gett honom det vederstyggliga öknamnet vasikanrato - kalvas. Han visste inte vem som var 

upphovsman till namnet som kommit i var mans rop och rykte. En sträng förmaning gavs vid 

tinget till dem som liknat en kristen levande människa vid ett dött as vilket tillnamn som 

politie prejudicerar hans kristliga namn och ärliga rykte eftersom han är av förnämliga 

föräldrar. Om någon i framtiden skulle understå sig att använda öknamnet skulle böter på 40 

mark silvermynt utmätas.  

 

I förskoningslängden 1680 uppges Anders Pedersson vara en oduglig och kasserad soldat, 

hustrun en gammal kärring, som lidit stor olycka på sin boskap och är mycket fattig. Änkan 

Ingrid Persdotter redovisar från 1681 gården i Övre Raumo där hon finns med sonen Per, med 

efternamnet Bergman, och döttrarna Margareta, Malin och Annika. Per som gått som soldat 

från 1672 kommer 1697 i krakel med rättvisan sedan hans andra hustru Margareta Eriksdotter 

Drucken avlidit efter att ha blivit illa behandlad av Per och systrarna. Efter en rättsprocess 

frias dock Per från anklagelserna, men samma år säljs hemmanet till Johan Johansson med 

förbehållet att den gamla och vanföra änkan Ingrid Persdotter får bo kvar med förgånga.   

 

Peder Pedersson (BM 1641-48) från Skellefteå har 1623 börjat bygga i Torneå där han har 

en byggnad som ännu saknar skorsten, golv och fönster. Nybyggningen har 2 stugor, en 

kammare och källare. Dessutom har han en strandbod med en underbod och 2 överbodar. 

Peder Pedersson upptas den 2 september 1626 för första gången i Norrlandstullen i Stockholm 

då han inför 80 tunnor lax, 8 tunnor sik, 30 tunnor strömming, 14 tunnor tjära, 12 skeppund 

torra gäddor, 4 skeppund salt sik, 2 skeppund berenfisk, 5 skeppund abborre, 150 renhudar, 

120 bockskinn, 6000 gråskinn, 800 lappskor och 2 tunnor fjädrar. Han upptas sedan frekvent i 

tullängden som en stor leverantör av fisk, hudar och lappmarksprodukter. Från 1631 var Peder 

Pedersson arrendator av Kemi socken samt från 1636 även av Ijo socken samtidigt som han 

var befallningsman innan han 1641 blev borgmästare i Torneå. 

  

Peder Pedersson dog under en vistelse i Stockholm våren 1647. Han begrovs den 21 april 

1647 i Storkyrkan under frubänkarna vid stora gången där han köpt en lägerstad för 50 

riksdaler. Till begravningen skänktes 187 daler och för ringning i alla fyra klockor gavs 

ytterligare 40 daler. Peder Pedersson var mycket välbeställd när han dog och efterlämnade 

änkan Kerstin Gertsdotter och den omyndige sonen Anders. Vid arvskiftet den 19 januari 

1649 fick sonen Anders en ansenlig förmögenhet i form av pengar, silver och utstående gäld 

uppgående till drygt 50000 daler kopparmynt. Modern hade 1648 ingått ett nytt gifte med 

regementskvartermästaren i kavalleriet Daniel Krus som den 3 december 1648 i ett öppet brev 

från drottning Christina beviljades åtta års skattefrihet för Torphemmanet som våren 1648 

drabbats av vådeld.7 Den 27 oktober 1649 begärde Daniel Kruus vid Stockholms rådhusrätt 

att rådman Johan Pedersson skulle förordnas till förmyndare för styvsonen Anders Pedersson, 

då Kruus inte ansåg sig kunna anförtro barnegodset till någon i Torneå. Svågern som avböjde 

erbjudandet, förebärande sjuklighet och ålder, föreslog att förmyndare skulle utses i Torneå 

där rådmännen Peder Jönsson, Christoffer Jönsson, Nils Oravainen och Anders Torfastsson 

åtog sig förmyndarskapet, vilket visade sig förödande. 

  

                                                 
7 RA, VBTN Länsräkenskaper Landsboken Verifikat, 1652, f. 179. 
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Vid Peder Jönssons död 1655 framgick att hans dödsbo var fyllt av skulder och att han delvis 

försnillat Anders Perssons arv, vilket Anders blev varse 1656 när han efter studier återvände 

till Torneå där han blev rådman 1658 och gifte sig med Brita, syster till rådmannen Isak 

Ersson. Året efter giftermålet avled Anders, men arvet efter fadern hade då ännu inte reglerats 

varför änkan, som senare gifte sig med borgmästarsonen Johan Jönsson i Torneå, i en 

rättsprocess som slutligen avgjordes i Svea Hovrätt försökte få svärmodern Kirstin 

Giertsdotter att avstå en del av sonens fadersarv till henne vilket dock inte gillades.8 

 

Kruus, som varit fältmarskalk Hans Christoff von Königsmarcks regementskvartermästare, 

torde snabbt ha blivit en besvikelse för Kirstin, men inte bara hon drabbades av hans 

nyckfullhet. Den 2 juni 1652 anklagades Daniel Kruus vid Stockholms rådhusrätt för att ha 

dräpt kammarskrivaren Frantz Slorff.9 För att rättfärdiga sitt handlande inlade Daniel en 

vidlyftig skriftlig förklaring i rätten enligt vilken han och Frantz Slorff den 21 mars 1652 burit 

riksrådet Claes Christoffersson Horn af Åminnes lik vid begravningen i Riddarholmskyrkan. 

Begravningsgästerna hade därefter trakterats väl och brutit upp först vid tolvtiden på natten då 

Kruus bjudit några personer till sitt härbärge dit Frantz Slorff objuden kommit med. När de 

trakterats med spanskt och rhenskt vin blev det bråk mellan Kruus och Slorff som dock 

åtskiljdes och kom överens om att duellera nästa dag. 

  

Slorff återvände emellertid efter en timme med en lång stickvärja och ställde sig utanför 

Kruus port och började ropa grova skällsord. Kruus meddelade då att han nästa dag skulle 

möta Slorff till häst för duell enligt deras avtal. Slorff skällde då ännu värre, varför Kruus tog 

fram sin pistol och sköt honom. Efter skottet såg Kruus till att Slorff fick vård och på inrådan 

av sina vänner slöt han en uppgörelse med Slorff om en förlikning och utgav 200 riksdaler 

samt förband sig att betala barberarens lön för att vara fri från allt eftertal, om Slorff skulle 

avlida. Uppgörelsen konfirmerades av assessorn vid Svea Hovrätt Johan Graan – Kruus 

svåger och den blivande landshövdingen i Västerbotten – samt assessorn Jacob Gaveli och 

rådman Anders Jönsson. Eftersom Slorff i sin livstid låtit sig förlikas och brodern Henrik 

Slorff räknat pengarna, som Frantz hustru tagit emot, menade Kruus att Slorffs släkt inte 

längre kunde anklaga honom för dödsfallet. Rådhusrätten ansåg dock, att Daniel Kruus utan 

tvång eller livsnöd skjutit Slorff så att han dog, varför de inte kunde annat än döma honom till 

döden. Med fortsatt hjälp av den lagkloke svågern frikändes Kruus senare. 

 

Daniel Kruus upptas med hustru i Torneå fram till 1657 då han börjar skatta för 

Torphemmanet, som hustrun överlåtit till honom. Daniel synes ensam ha installerat sig på 

Torpet, där han redovisas fram till 1666, då förhållandet till hustrun tidigt försämrats. 1660 

anklagade Kirstin Giertsdotter vid Svea Hovrätt maken för att under giftermålets sex år ha 

terroriserat henne, ständigt hotat att mörda henne och en gång med värja ha genomstuckit 

hennes arm. Sedan hon också besvärat sig över hans slöseri och förskingrande av hennes 

ägodelar skiljdes Kruus från hustruns egendom genom beslut vid hovrätten den 4 december 

1660. Kirstin Giertsdotter avled 1665 och året efter hennes död installerade sig Peder 

Pederssons brorson Peder Johansson från Stockholm som borgmästare i Torneå. 

 

Den 28 februari 1676 hölls Commissionalsrätt i Torneå stad, enligt Svea Hovrätts resolution 

av den 27 november 1674 till landshövding Creutz angående kyrkoherden Johannes Torneus 

                                                 
8 RA, Svea Hovrätt Huvudarkivet, EVI a 2aa 1665 vol. 217 akt 22 
9 SSA, Stockholms Magistrat och Rådhusrätt 1636-1849, Handlingar till Tänkeboken, Huvudserien, 1652, fol. 164-167. 
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föregivna fordran på framlidna hustru Kirstin Giertsdotters arvingar efter hennes man Daniel 

Kruus.10 Prosten uppgav sig ha en fordran på Kruus uppgående till 690 daler, konfirmerad den 

1 september 1666. Vidare påstod han, att hustru Kirstin på sin dödsbädd testamenterat 

Torphemmanet till Kruus. Hon skulle ha sagt, att han inte skulle vara alldeles skild från allt 

arv eftersom han inte var någon dräng i gården. Arvingarnas fullmäktige menade, att detta var 

löst prat och att det varken fanns skriftligt eller muntligt testamente som stödde prostens krav, 

som inte var annat än befängd judaism. Arvingarnas fullmäktige undrade vidare, varför inte 

prosten sökt hustru Kirstins arvingar då arvskiftet skedde och landshövding Johan Graan på 

samtliga arvingars vägnar företrätt dödsboet och på rådstugan i Torneå den 22 maj 1665 

uppmanat alla fordringsägare att framlägga sina krav. Många gjorde detta, men inte prosten 

som troligen då vetat av bättre samvete att han ingen skälig skuldfordran hade än han nu 

obefogat söker och pretenderar. Prostens krav avvisades därför av rätten. 
 

Borgmästare i Torneå efter de fyra pionjärerna var fram till 1700-talet följande personer: 
 

Jöns Ingevaldsson (BM 1647-56), troligen son till rådmannen Ingevald Olofsson i 

Stockholm,11 från Gävle som var gift med borgmästaren i Gävle Bertil Danielssons änka 

Malin. Jöns styvson Daniel Kröger var borgmästare i Uhlå. 

 

Olof Jönsson Swart (BM 1656-59) son till borgmästaren i Strängnäs kom till Torneå som 

tullnär. Han gifte sig med Per Jönsson Fordells änka Lisbeta Wolker. Lisbetas bror Sigfrid var 

borgmästare i Gävle och hennes mormor var syster med ärkebiskopen Petrus Kenicius. 
 

Anders Torfastsson (BM 1659-64) var son till guldsmeden Torfast Abrahamsson som i 

mitten av 1620-talet flyttade från gården Hellan i Öjebyn till Torneå. Anders Torfastsson var 

tullnär på 1650-talet och befallningsman 1655-62. I sitt första gifte äktade han en dotter till 

borgaren Hans Henriksson och dennes hustru Karin Nilsdotter Oravainen. Andra hustrun 

Gertrud var dotter till rådmannen Nils Nilsson Oravainen och tredje hustrun Karin var dotter 

till borgmästaren i Torneå Jöns Mickelsson Prunki. 
 

Jöns Mickelson Prunki (1664-66) kom till Torneå på 1640-talet från rusthållargården 

Prunkila i Sankt Mårten i Egentliga Finland. Sonen Henrik tog namnet Tornström. 
 

Peder Johansson (BM 1666-80) var son till rådmannen Johan Persson i Stockholm, bror till 

Anders, Könik och Peder Pedersson, och Brita Johansdotter Guldsmed från Västerås som var 

syster till Arendt Grapes hustru Clara. Peders hustru Sara Jöransdotter Folker kom från Gävle 

och hennes morbror var Bertil Danielsson Kröger  
 

Olof Hellebohm (BM 1681-89) som blev befallningsman i norra prosteriet 1679 utsågs 1681 

till borgmästare i Torneå. 
 

Johan Nilsson Chore (1689-1708), son till borgaren Nils Henriksson Rääf i Torneå som kom 

från Övre Vojakkala, var borgmästare i Piteå innan han tillträdde befattningen i sin hemstad. 
 

 

Fagersta 2016-12-01 
 

Per-Olof Snell 

                                                 
10 RA, Renoverad dombok, Gävleborg 24 b, 1676-77, fol. 680-86. 
11 http://www.ulfhlars.se/Genealogi/Borgare/Borgare_2.htm#_Toc221286983 


