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Ordföranden har ordet 
 
Höstens aktiviteter började redan i slutet av augusti för en del av oss i Matarengi 
Forskarförening. Vi var fem som besökte Släktforskardagarna i Umeå. Ingen av oss har 
tidigare varit med på dessa årligen återkommande sammankomster. Det var mycket givande 
dagar med olika utställare, intressanta föreläsningar och vi knöt många nya kontakter. Ni kan 
läsa mer om arrangemangen i Umeå i en artikel längre fram i medlemsbladet. 
 
I juni fick vi en förfrågan från Norge om vi tillsammans med NKFC kunde ta emot en grupp 
släktforskare, som var på resa i Tornedalen för att bekanta sig med bygden där en del av deras 
förfäder kom ifrån. Det var en busslast med drygt 40 deltagare, från föreningarna Slekt og 
Data Nord och Norske Kveners Förbund i nord Norge, som Tage Bucht och Marita Mattsson 
Barsk tog emot den 13 augusti. Tage, som har mycket god kännedom och snabbt hittar i Erik 
Wahlbergs släktsamling, hade fullt upp och Marita, som varit kultur- och bibliotekschef, 
informerade om biblioteket och allt annat av intresse som finns samlat på NKFC. 
 
I våras nämnde jag att vi haft en gynnsam medlemsutveckling under de senaste åren och att 
förhoppningen var att vi blir fler än 70 betalande medlemmar vid utgången av år 2016. Vid 
vårt senaste styrelsemöte i slutet av oktober meddelade kassören att vi hade över 80 betalande 
medlemmar, inklusive ett tiotal betalande familjemedlemmar. Vi har således med råge 
passerat målet 70 medlemmar. Få se om vi under de närmaste två åren når över 100 betalande 
medlemmar? Det blir en ny utmaning. 
 
Tillsammans med Haparanda Tornio Släktforskarförening håller vi i forskarföreningen på och 
skannar in Erik Wahlbergs släktutredningar på nytt. På hans hemsida byter vi successivt ut det 
”gamla” materialet och i den nya utgåvan har bilderna bättre skärpa. Även indexeringen är 
tänkt att utvecklas. På hans hemsida under fliken forskning, SK häften, hittar ni  häftena SK 
21 och 22 som är nyinskannade och nyindexerade. De ”gamla” häftena finns kvar på samma 
ställe som tidigare. 
 
Höstterminen närmar sig slutet och vår sista torsdagsträff har vi den 15 december, därefter blir 
det ”jullov”. När detta skrivs har skimrande adventsstjärnor och stakar tänts, utegranar och 
slingor lyst upp i mörkret och glöggrytorna har börjat puttra. Barnen väntar förväntansfullt på 
julen och tomten som kommer med julklappar på julafton. En del barnfamiljer har inte råd att 
köpa julklappar och deras julbord är mycket enkla. Förhoppningsvis får jultomten tips och  
hjälp så att även dessa barn på ett eller annat sätt blir ihågkomna med en gåva på julafton.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla er som stöttar vår förening, ett speciellt tack till er som 
bidragit med artiklar till vårt medlemsblad och till redaktörerna som sammanställt tidningen. 
Om ni läsare har artiklar som ni vill publicera i Matarengi Posten så är ni välkomna att skicka 
era bidrag till någon av redaktörerna eller till mig. 
 

Med tillönskan om God Jul och Gott Nytt År! 
 
Thomas Wahlberg 
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Information  

Matarengi Forskarförening träffas i NKFC-huset på Matarengivägen 24 i Övertorneå. 

Forskarträffar fortsätter som tidigare varje torsdag kl.18.00 i forskarsalen t o m den 15 
december. Kursstart för våren blir 19 januari 2017.  

 
 
Styrelsen för Matarengi Forskarförening 
 
Ordförande: Thomas Wahlberg 
1:e vice ordförande: Arne Hietala  
2:e vice ordförande: Tomas Simu 
Styrelseledamot/kassör: Bror-Erland Härmä 
Styrelseledamot/sekreterare: Marianne Rantapää 
 
Ersättare: 
Ingrid Fryksell 
Birgit Furmark 
Vega Kihlström 
Vega Brännvall 
 
 
Medlemsavgift för 2017  
 
Styrelsen för Matarengi Forskarförening hoppas på fortsatt stöd från medlemmarna under år 
2017. Ni kommer att få påminnelse om inbetalning av medlemsavgift och kallelse till årsmöte 
2017 i januari/februari.  
Medlemsavgiften inbetalas på bankgiro Swedbank 5715-0831. Uppge alltid namn och aktuell 
e-postadress. 
 
150:00 kr/medlem 
200:00 kr/familj 
200:00 kr/organisation 
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2016 års Släktforskardagar i Umeå 20-21 augusti  
Av Marita Mattsson Barsk 
 
Släktforskardagarna arrangeras varje år på olika platser i Sverige med Sveriges 
Släktforskarförbund som den sammanhållande organisationen. I år var det i Umeå man 
samlades. Arrangör var Södra Västerbottens Släktforskare med stöd av Sveriges 
Släktforskarförbund och i samarbete med Nolia AB och ArkivDigital.  
 
Temat för dagarna var ”Fjällen, skogarna, älvarna och människorna”, således ett norrländskt 
perspektiv. Totalt 88 utställare fanns på plats och det var oerhört intressant att ta del av allt 
som hände där. De stora aktörerna som Arkiv digital, Riksarkivet, Svar, Krigsarkivet m.fl. tog 
naturligtvis stor plats. Förutom alla aktiviteter som skedde i utställningshallen bjöds det på 
många intressanta föreläsningar som bevakades av Utbildningsradion som filmade de olika 
föredragen. Mycket nytt intressant material har tillkommit SVAR, arbetet med att t.ex. 
digitalisera 1940 års folkräkning har påbörjats. När det gäller digitaliserinsarbeten vid arkiven 
går det snabbt numera. 
 
Det största behållningen var alla mötena med intresserade människor. Matarengi 
Forskarförening delade utställningsmonter tillsammans med Haparanda Tornio 
Släktforskarförening och utställnings- och bokbordet lockade mycket folk. Dessutom gick 
dom medhavda datorerna varma hela tiden. Det var många som fick hjälp av våra duktiga 
forskare från Övertorneå, Haparanda och Torneå – ingen nämnd och ingen glömd, att hitta rätt 
bland gränsbygdens släkter. När det gällde övrigt deltagande från andra forskarföreningar i 
Norrbotten så var det inte många som hade egen monter vilket förvånade oss eftersom mässan 
var så pass nära som i Umeå. Men vår monter var som sagt välbesökt och omtyckt. Vi 
bestämde att nästa gång vi åker på något liknande bör vi ha med oss flyers med 
kontaktuppgifter, www adresser och kort info om vår förening med logga.  
 
Vi hade med oss böcker om lokalhistoria för visning, ett stort antal olika nummer av 
Matarengi Posten och så naturligtvis Erik Wahlbergs, ”Bondeskalden Antti Keksi” som vi 
sålde en hel del av och som föreningen har en uppsättning av till försäljning i andra 
sammanhang. Haparanda Torneå hade också bokförsäljning separat från oss så det fungerade 
alldeles utmärkt. Montern var alltid bemannad efter schema så man fick tid att äta och gå på 
föreläsningar. En monter som det stundom var lång kö till var DNA topsningen. Många 
bidrog med sina gener till databanken och säkert har en del fått nya okända släktingar till sina 
antavlor.  
 
Redaktörerna hade en egen sammankomst för att dryfta aktuella saker som berör just oss. 
Ann-Kristin Sundelin, Vega Kihlström och undertecknad deltog från Matarengi 
Forskarförening. Det var intressant att höra vilka problem de stora släktforskarföreningarna 
har som har tryckta medlemstidningar. Priserna går upp hela tiden och portot är dyrt. Man 
diskuterade webbfrågor, bl a en artikelbank där medlemsföreningarnas redaktörer skulle 
kunna hämta och lägga in artiklar om släktforskning. Nyligen kom det faktiskt information 
om att artikelbanken är realiserad. Man loggar in som förening på Rötter och mina sidor, 
redaktionellt. Därifrån kan man också hämta flygblad, annonser, högupplösta bilder m.m. 
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Förslag kom också om kurser i Photoshop och Indesign i samband med släktforskardagar. Det 
här var första redaktörsmötet och så givande att det blir ett nytt nästa år, vi hälsades välkomna 
till Halmstad. Det var ett lärorikt möte.  
 
Vid årets stämma fanns 125 ombud från landet och det förflöt som den här typen av 
sammankomster brukar med föredragningar, ekonomi och val m.m. Vårt ombud var Tomas 
Simu. Nästa år blir det Halmstads tur att arrangera dagarna.  
Det kändes viktigt att delta. Det är många som har släktband till Tornedalen och de 
uppskattades verkligen att vi var där. Man får många nya kontakter och att ta del av allt som 
erbjuds i de olika montrarna och dela med sig av sin historia är givande. Vi bodde enkelt i två 
stugor vid campingen i Nydala, en för herrar och en för damer och det fungerade bra. Några 
bodde privat.  Jag hoppas några kan delta även nästa år för att bidra med tornedalsk kunskap 
och vägledning söderut.  
 
 
                                                                                                Marita Mattsson Barsk 
 
 
 
 

 
Tomas Simu och Vega Kihlström från Matarengi Forskarförening  på Släktforskardagarna i Umeå                  
Foto:  Marita Mattsson Barsk 
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Knektar från Övertorneå socken 1624-1629  
och om en veteran från Trettioåriga kriget 
Resonemang kring dödlighet vid utskrivningar 
Av Petter Antti 
 
Från och med år 1624 står knektarna från Övertorneå socken under kapten Jakob Pickardts (Jacques 
Piccardies, Jacob Pickerts, Jacob Pickerts) kompani. Pickardts ursprung är okänt men vi vet att han 
blir kapten vid Västerbottens kompani 1624 och verkar som sådan fram till 1627. Tjänstgör i Preussen 
1626-1627 och tillhörde besättningen på den svenska flottan vid Danzigs redd hösten 1627 och det har 
antagits att han stupade i sjöstriden där i november samma år. 
Rullor över knektarna från Övertorneå socken saknas helt för åren 1626 och 1627 och endast 
fragmentariskt för år 1628. Det är känt att Västerbottens regemente deltog i fälttågen i Preussen 1626-
1629. Det är oklart i vilken utsträckning kompanier från nuvarande Norrbottens län deltog i striderna 
1626. De få rullor som finns för 1626 omfattar endast knektar från nuvarande Västerbottens län och 
söderut. Därmed alltså inte sagt att knektar från  
 
Övertorneå inte deltog. Bristen på rullor består under 1627 och 1628 och dessa år saknas mer eller 
mindre helt rullmaterial för andra än för ett kompani från Västerbotten och Bygdeå socken.  Jan 
Lindegren genomförde en djupstudie av rullmaterialet (Utskrivning och utsugning – Produktion och 
reproduktion i Bygdeå 1620-1640, Uppsala 1980) från Bygdeå och kunde genom att följa de enskilda 
individerna klarlägga hur stor dödligheten var de tre svåraste åren i Preussen 1627-1629.  
 
Våren 1624 mobiliserades 88 knektar (gamla och utskrivna 1623 och 1624) från Bygdeå socken,1626-
1629 utskrevs ytterligare 52 vilket innebär att socknen åren 1624-1629 hade att rusta 140 knektar. 
Lindegrens studie visar att antalet knektar som föll bort ur rullorna antingen genom döda i strid, döda i 
sjukdomar, rymda, tillfångatagna, saknade eller avdankade de tre svåraste åren i Preussen 1627-1629 
uppgick till 106 knektar. Totalt försvann 114 bygdeåknektar ur förbanden av någon av ovanstående 
orsaker under perioden 1625-1629 vilket motsvarar en avgång på 81%. 
 

Gamla knektar samt nyskrivna 1623 och 1624: 88 knektar 
Utskrivna 1626:    6 
Utskrivna 1627:    9 
Utskrivna 1628:   18 
Utskrivna 1629:   19 
Summa:   140 knektar 

 
Fig 1. Totalt antal mobiliserade knektar Bygdeå socken 1624-1629. 
 

År: Döda:    Saknade:    Rymda:   Fångar:  Avdankade: 
  

1625    3               1         1            1 
1626    1 
1627  26       14              2 
1628  30             1 
1629  33               1 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Summa  93               2       15              2            2  = 114 knektar 

Fig 2. Totalt antal avgångna Bygdeå socken 1625-1629.  
För Övertorneå sockens del saknas helt rullor för åren 1626 och 1627. För 1628 finns fragment av 
rullor bevarade medan rullmaterialet för fälttåget i Preussen sensommaren och hösten 1629 är 
komplett. Som sagts ovan går det inte att säkerställa att knektar från Övertorneå deltog i fälttågen 1626 
och 1627 pga bristande rullmaterial men luckorna gäller många svenska förband varför bevarat 
rullmaterial inte kan tas som intäkt för vilka regementen som deltog och vilka som inte gjorde det.  
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Dock finns andra uppgifter som visar att knektar från Övertorneå deltog i Preussen åtminstone 1627. I 
rulla 1630:18 finns en uppgift att korpralen Bertil Jönsson från Niemis tillfångatagits av polackerna år 
1627 och inte återförts till kompaniet förrän i samband med mobiliseringen inför inträdet i Tyska 
kriget våren 1630. Samma rulla uppger också att knekten Erik Olofsson i Turtola ska ha varit fången i 
tre år när han på nytt mönstrades in i kompaniet våren 1630. I den fragmentariska rulla från Preussen 
oktober 1628 som innehåller uppgifter om knektar från Övertorneå socken hittar vi kapten Vasilly 
Butterlins kompani i Stora Werder (Marienburg). I Butterlins kompani upptas den här månaden, på 
olika orter omkring Marienburg, Mickel Larsson i Päkkilä, Per Nilsson i Alkkula, Per Nilsson i Pajala, 
Nils Olofsson i Turtola, korpralen Jöns Jönsson i Turtola, Per Nilsson i Turtola och Nils i Turtola. Vi 
vet alltså att knektar från Övertorneå deltagit i Preussen både 1627 och 1628. Om vi med det som 
grund förutsätter att kompanier med knektar från Övertorneå, likt knektarna från Bygdeå, även deltog 
1626 är det intressant att jämföra utvecklingen i Bygdeå socken med de uppgifter ur rullorna som vi 
faktiskt har för Övertorneå socken.  
 
Åren 1623 och 1624 mobiliserades knektarna från både Bygdeå och Övertorneå under vår- och 
sommarmånaderna och tycks både 1623 och 1624 ha varit placerade vid flottan. I april 1624 
summerades avgången under året och kvar av de gamla knektarna och de nyutskrivna 1623 och 1624 
återstod då 79 knektar från Övertorneå (motsvarande siffra för Bygdeå: 88). 1626-1629 utskrevs 
ytterligare 78 knektar vilket innebär att Övertorneå socknen åren 1624-1629 hade att rusta 156 
knektar. 

 

Gamla knektar samt nyskrivna 1623 och 1624: 79 knektar 
Utskrivna 1626:    21 
Utskrivna 1627:    8 
Utskrivna 1628:   27 
Utskrivna 1629:   21 
Summa:                             156 knektar 

 
Fig 3. Totalt antal mobiliserade knektar Övertorneå socken 1624-1629. 

 
Bristerna i rullmaterialet gör som sagt att det inte går att följa övertorneåknektarna åren 1625-1628. 
Det vi vet är antalet knektar som fortfarande var vid liv i tjänst i Preussen eller i hemlandet vid 
utgången av år 1629. Genomgång av rullorna från höstfälttåget i Preussen 1629 samt rullor och 
utskrivningslängderna för år 1630 (som innehåller uppgifter som härrör sig från 1629) visar att 90 
övertorneåknektar var vid livet inför fälttåget 1629 (de två tillfångatagna knektarna ovan är 
medräknade). Uppgiften är möjligen i överkant men är svår att justera då ett flertal knektar som upptas 
i kompanierna 1629 inte hänvisas till någon by vilket gör det svårt att avgöra om de kom från 
Övertorneå eller Nedertorneå socken. Fler än 90 tycks de i alla fall inte ha varit.  
 
Under fälttåget 1629 deltog 73 knektar från Övertorneå understuckna tre olika kompanier (kapten Lars 
Perssons, kapten Jöran Timmermans och kapten Fredrik Leussners). Det kan säkerställas att 17 av 
dessa dör. 22 knektar försvinner ur rullmaterialet mellan mönstringarna 14 september och 14 oktober 
och ytterligare 18 finns med vid kompaniernas sista mönstring 14 oktober men har därefter inte gått att 
återfinna vid kompaniet.  Att totalt 60 knektar försvinner ur rullorna sommaren och hösten 1629 är vid 
en jämförelse med förhållandet bland Bygdeåknektarna en hög siffra. Det faktum att ingen av de tycks 
ha återkommit till kompaniet de följande åren gör dock att det inte kan uteslutas att samtliga 60 dog.  
Osäkerheten gäller de som inte uttryckligen redovisats som döda i källmaterialet utan bara försvinner 
ur rullorna. För övertorneåknektarnas del rör det sig om totalt 40 knektar som försvinner ur rullorna 
efter den 14 september utan någon redovisad förklaring. En jämförelse med ett av de norrländska 
kompanierna är på sin plats. Vid kapten Lars Perssons kompani fanns ett antal övertorneåknektar 
understuckna. Övrigt manskap vid samma kompani finns mycket noggrant redovisat efter fälttåget 
1629, vilka som skickas till Preussen, vilka som dör, var och när detta sker och vilka som kommer 
helskinnade hem (Roterings- och utskrivningslängder 1630:177, KrA). Totalt 114 knektar och befäl 
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från Ångermanland skickades till Preussen sommaren 1629. 71 av dessa dog. Totalt 39 stycken dör 
efter den 14 september, dvs drygt hälften av alla som dog gjorde det på hösten detta år. Även om den 
totala dödssiffran för övertorneåknektarna alltså bör anses såsom ovanligt hög, så tyder uppgifterna 
om dödsfall bland Lars Perssons övriga manskap på att de 40 övertorneåknektar som försvinner ur 
rullmaterialet efter den 14 september 1629 verkligen dog. 
 
Vid utgången av år 1629 återstår alltså 13 överlevande från höstfälttåget, 2 tillfångatagna sedan 1627 
och 15 gamla men ännu dugliga knektar på hemorten. Gör vi då samma räkneexempel som i Bygdeå 
socken innebär det att av 156 knektar från Övertorneå socken (Bygdeå 140) har 126 knektar (Bygdeå 
114) lämnat rullmaterialet av ovan nämnda orsaker perioden 1625-1629 vilket motsvarar en avgång på 
81%. Av mönstret för bygdeåknektarna får vi också anta att merparten av avgångarna skett under de 
svåraste åren i Preussen 1627-1629. 
 
Referens: För perioden av utkommenderingar 1630-1647 (tjänstgöringarna sträcker sig från 1630-
1662) enrolleras och tjänstgör 241 knektar från Övertorneå socken. 200 av dessa återvänder aldrig 
hem vilket ger en avgång på 83%. Sammanställer vi uppgifterna på avgångar under hela perioden 
1625-1647 innebär det att totalt 326 knektar av 397 dör, rymmer eller försvinner på annat sätt vilket 
ger en avgång för hela perioden på 82%. Under de sex svåraste utkommenderingarna under 1630 
och 1640-talen var avgången 90% (se nedan). 

 

Referens till hur detta påverkade samhället:  

Roterade Övertorneå socken (motsvarande siffror i Bygdeå) 

1619 210 man 

1621 239 man och 26 befriade pga ålderdom och sjukdom (228 och 26 befriade) 

1623 262 man (189) 

1630 209 man (177) 

Antalet roterade minskade 1621-1630 med 20% i Övertorneå och 6% i Bygdeå. Lindegrens förklaring 
till att antalet roterade minskade i så liten omfattning är att fler undanhölls rotering 1621 än 1630. 
Varken höga födslotal eller inflyttning till socknen bedöms som troliga förklaringar.  
 

 

Dödlighet vid utkommenderingar Tyska kriget (Trettioåriga kriget): 

Kommendering och år: Avgång: Utkommenderade: Avgångna: 

Preussen 1635:  87.5% 8  7 

Tyskland 1630:  86% 49  42 

Tyskland 1639:  75% 20  15 

Tyskland 1642:  97% 39  38 

Tyskland 1646:  92% 13  12 

Tyskland 1647:  93% 58  54 

Summa:  90% 187*  168 

Utkommenderingar till Kalmar 1634-1638, samt Jämtland och Skeppsflottan 1644-1645 har inte 
medtagits i denna sammanställning. 
* Nils Jönsson Vanhainen från Kaulinranta utskrevs till Tyskland både 1630 och 1642 vilket gör att 
antalet unika knektar som utkommenderas till kontinenten 1630-1647 var 186. Av dessa överlevde 19 
st.  
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Nils Jönsson Vanhainen – En veteran från Trettioåriga kriget 
Det finns en Nils Jönsson utskriven i Kaulinranta 1623. Upptas långt ner i roteringslängden och 
hänförs av Erik Wahlberg till Luttu hemman. Den utskrivne Nils Jönsson mönstras i februari 1623 och 
april 1624 och deltog därmed möjligen i sjötågen mot Danzig 1623 och vid Kalmar 1624. Oklart om 
denne Nils är identisk med Nils Jönsson Vanhainen.  
 
Om de inte är identiska har vi inget utskrivningsår för Nils Jönsson Vanhainen för en knekt med det 
tillnamnet har bevisligen tjänstgjort. Denne Nils Jönsson Vanhainen har utskrivits någon gång före 
1630 då han upptas bland gamla knektar inför kommenderingen till Tyskland sommaren 1630. 
Möjligen hade han ersatt annan knekt utan att bytet noterats i bevarade utskrivningslängder. 
Vanhainen skickas till Tyskland som gemen knekt 1630, befordras till korpral under tjänstgöringen i 
Tyskland under de svåra första åren då stora delar av det utkommenderade manskapet från Övertorneå 
dog, men senast 1632 och kallas korpral "Nils Wanhainen" under kapten Wasilly Butterlin våren 1632 
(Länsräkenskaper, verifikationer 1631) samt korpral ”Nils Wanna” (rulla 1633:1). 
De som skickas till Tyskland mönstras under kapten Butterlin i Stockholm 16 maj 1630, lämnar 
Stockholms skärgård 17 juni och lägger an vid Peenemünde 26 juni tillsammans med kung Gustav 
Adolfs övriga trupper. Sveriges inblandning i Trettioåriga kriget inleds därmed. Kompaniet anses ha 
deltagit vid belägringen av Wolgast i juli och läggs därefter som garnison i staden. Kompaniet 
kompletteras i juli med tidigare sjuka och rymda knektar under Petter Sunessons kompani som 
sedermera ansluter till Butterlins kompani. Kompaniet mönstras i Wolgast i november 1630 med 
många sjuka. Återgick efter november till Peenemünde. I november skickas ett antal sargade 
kompanier hem medan bl a Butterlins kompani kvarblev i fält i Peenemünde. Detaljerade rullor över 
manskapet 1631-1632 saknas men man vet av sammanställningar över de olika regementena att 
dödligheten var mycket stor. Av de 51 som utkommenderades 1630 dog 35 knektar åren 1630-1632. 
Samtliga 21 nyutskrivna knektar från Övertorneå som skickades till Tyskland var döda innan utgången 
av år 1632. Markus Ivarsson från Marjosaari dog redan den 22 juni 1630 på skutan ned mot Tyskland. 
De 16 som överlever de två första åren på kontinenten mönstras 8 januari 1633. Två knektar 
hemförlovas till Sverige i samband med mönstringen: Korpralen Nils Jönsson Vanhainen i Kaulinranta 
och Per Truska (”Pete Ruska” eller kort och gott ”Petruska” möjl rysk form för Peter/Petrus vilket 
kanske säger något om hans ursprung) i Haapakylä och båda uppges vara hemma i Sverige senast i 
april 1633.  
 
Efter hemkomsten tjänstgjorde Nils i Kalmar 1634-1638. Kallas ”Vanha”, ”Vanna” eller ”Vanhainen” 
i rullorna.  Befordras till förare vid mönstringen i Kalmar 6 oktober 1637. Blir Rustmästare vid 
mönstringen i maj 1642 under förberedelserna för det Tyska fälttåget och skickas till Tyskland under 
kapten Petter Sunessons kompani (på dennes sista utkommendering till Tyskland) i juli samma år. 
Fördelade på skutorna Jägaren, Västervik, Salvator, Meerman och Lammet skulle manskapet ta sig ner 
till kontinenten för planerad garnisonstjänst i Stralsund. 
Nils eventuella broder Per Jönsson (sedermera Huhtasaari enligt Erik Wahlberg) deltog i 
kommenderingen till Tyskland 1630 och återvände inte hem förrän 1642 då han lämnar Wolgast och 
reste med skutorna hem till Stockholm tillsammans med ytterligare tre veteraner Erik Nilsson i 
Alkkula, Nils Jönsson i Ruskola och Henrik Persson i Alkkula. Skutan som skulle ta dem till 
Stockholm var samma skuta som denna sommar 1642 avlämnat vapen och ammunition samt 39 
knektar från Övertorneå innan den återvände hem. En av de som nu återvänder till Tyskland är alltså 
rustmästaren Nils Jönsson Vanhainen. Kanske mötte han sin hemvändande bror Per på kajen i 
samband med embarkeringen av skutan.  
 
Under garnisonstjänsten i Stralsund finns delar av kompaniet utkommenderade till ett flertal orter i 
närheten som Damgarten, Nyfärhskanz, Loits, Tribsees, Ribbnitz, Demmin och Kristianspris. 
Dödligheten i Stralsund var generellt låg relativt frontavsnitten men i juli 1646 anländer 13 nya 
knektar från Övertorneå som förstärkning till Stralsund och 1647 ytterligare 58 till garnisonen i 
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Anklam. Av dessa 71 nytillkomna övertorneåknektar 1646 och 1647 överlever endast 5 stycken, 
många av de övriga stupar i strid under angreppet på Polen 1655-1656. De fem som överlevde och 
återkom hem i slutet av år 1662 var Johan Hindersson i Päkkilä sedermera befordrad till löjtnant och 
död i slaget vid Landskrona 1677, Erik Jöransson i Ruskola som blev husbonde på Nikki i Matarengi, 
Erik Jönsson i Kaulinranta sedermera befordrad till förare och deltog i danska kriget 1676 och 1677, 
Erik Hansson från Marjosaari deltar som korpral Mella under danska kriget 1676 och 1677 samt 
slutligen Mickel Ersson i Helsingbyn som direkt vid hemkomsten kommenderades upp till Torneå 
järnbruk som bruksknekt. Först 1678 begärde han att få uppta änkan Annas gård i byn, den gård som 
han tjänat som knekt för i mer än 30 år. 
 
Det går inte att säkerställa vidare öden för Nils Jönsson Vanhainen. Rullor saknas för Stralsund under 
perioden 2/4 och 17/9 1647. Under dessa månader försvinner han ur rullorna. Vi kan anta att de 
knektar som försvinner dessa månader antingen rymmer eller dör dels pga att det var ytterst ovanligt 
att knektar hemförlovades under denna tid, dels pga att det saknas uppgifter i hembyn om att han 
skulle ha återvänt. Sannolikt dör han alltså i Stralsund någon gång mellan april-september 1647. 
Upptas men är icke närvarande 1647 i Kaulinranta som Rustmästare som brukade sitt eget hemman 
med sin hustru. Nils Jönsson kallas i mtl-längd 1645 Rustmästare men är inte närvarande och hade en 
son på gården, finns kvar i mtl-längd tom 1647. Ej återfunnen efter det.  
Identifiering: Möjligen identisk med Nils Jönsson Vanha, Vanha-Nikku som grundade Nulu i 
Marjosaari, i längderna i Kuivakangas 1596-1603, Kaulinranta 1604-1622 och Marjosaari 1623-1630. 
Det faktum att han försvinner ur längderna 1630 skulle möjligen tala för det. 
Mer sannolikt identisk med en son till dennes bror, Jöns Jönsson (fjärdingsman Jöns Vanha eller 
Vanha Juntti) på Vanhainen i Kaulinranta. Av ålder att döma är det sistnämnda mer troligt. Möjligen 
bror till Per Jönsson sedermera på Huhtasaari som Erik Wahlberg antagit komma från hemmanet 
Vanhainen. 
Nils Jönsson Vanhainen är den ende knekt som kommenderas till Tyskland två gånger - 1630 och 
1642./ 
 
. 

 
                     Trettioåriga kriget år 1630                                                                   
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Den tidiga sjöfarten från Torne socken 
Av Per-Olof Snell 

 
Handelsområdet för birkarlarna, som redan på 1200-talet etablerat sig i Tornedalen, sträckte sig från 
kusten över lappmarkerna till de fiskrika fjordarna och Västerhavet. Stora mängder skinn, hudar och 
fisk fördes i ackjor till marknaden vid kusten för att därifrån fraktas söderut. En marknadsplats synes 
tidigt ha funnits vid Kyrkudden i Hietaniemi, men redan på 1400-talet hade en marknadsplats inrättats 
på Suensaari - Tornöhamn - där en naturlig hamn bildats på den västra älvstranden. När Olaus Magnus 
1519 besöker Tornöhamn anger han att platsen utgör en smal landremsa mellan älvens två armar vilka 
utmynnar i havet. Tornöhamn är då en etablerad handelsplats, som den sydländska gästen kallar stad. 
Med tanke på att det på Suensaari då endast torde ha funnits fem hemman var det troligen antalet 
strandbodar, som imponerade på den sydliga gästen. Bodarna synes om inte förr ha uppförts efter Erik 
av Pommerns befallning om tulluppbörd vid Österbottens lagliga hamnar. 
 
Skattelängderna visar att bodarna ägdes av birkarlar och hyrdes ut till köpmän, som använde dem som 
lagerlokaler och bostadskvarter under marknadsperioden. Där fanns hamnfogde och ordningspersonal 
och vid Kungsboden insaltades kronolaxen enligt Gustav Vasas instruktioner om en tunna salt till tre 
tunnor lax för att garantera att fisk som skeppades till kronans visthusbodar inte skämdes på vägen. På 
marknaden i Tornöhamn sålde svenska köpmän främst spannmål och salt medan ryssar sålde hampa, 
lin, vadmal samt kramsvaror för vilka de i utbyte tog skinn. Enligt 1554-års räkenskaper såldes detta år 
till ryssar 522 räv-, bäver- och utterskinn, 3360 harskinn samt 213 renhudar. Trots att skinnhandeln 
även följande år var omfattande blev Tornöhamn främst en marknad för svenska och finska köpmän 
sedan kronan fått monopol på skinnhandeln så att även bönders bytesdjur först måste erbjudas till 
kronan. Från och med 1554, då lappfogdar tillsattes för att svara för beskattningen, levererades 
huvuddelen av skinn och hudar fortfarande av lapparna, men det var fogdarna som stod för 
huvuddelen av uppköpen vilket framgår av räkenskaperna för Skinnkammaren i Stockholm. 
 
Räkenskaperna 1539 upptar 51 bodar i Tornehamn. På 1540-talet fanns ett sextiotal bodar och 1602 
kom 12 borgare från Stockholm, 13 från Uppsala, 2 från Strängnäs och 12 från Åbo. Tull började 
1608 uppbäras vid utskeppning från Tornehamn. Längden detta år upptar borgare och handelsmän 
från Stockholm, Uppsala, Norrköping, Söderköping, Öregrund och Åbo vilka förtullade smör, lax, 
finska gäddor, torrfisk, sik, hudar och skinn. Anledningen till att birkarlar inte upptas i 1608-års 
tullängd är att de redan erlagt tull till lappfogden. Förutom den handel birkarlarna drev i Tornehamn 
seglade de själva till handelsplatser på Bottenvikens kuster samt till Stockholm där de vid Skeppsbron 
lossade sin last av fisk, kött, hudar och skinn. Sparsamt förekommande urkunder fram till mitten av 
1500-talet tillåter ingen inblick i den tidiga seglationen men Olof Anundssons i Armassaari leveranser 
till Skinnkammaren i Stockholm på 1540-talet torde ha skett med egen skuta. Hamnpenningslängden 
för Ulåhamn 1553 visar att 9 köpmän från Tornio, bland dem Olof Anundsson från Armassaari, Nils 
Olsson från Niemis, Nils Oravainen och Erik Jönsson Packainen från Vojakkala, där sålde sina varor. 
1554 besökte lappfogden Olof Henriksson i Varttosaari kungen i Kungsör och torde samtidigt på sin 
skuta ha fört varor att säljas i Stockholm.  
 
Förtullning i Stockholm 
 
Även om utförsel från Norrbotten varit omfattande sedan medeltiden finns endast bevarade register 
över seglationen från slotts- och norrlandstullen som upptogs i förborgen på Logårdens nuvarande 
plats. Tullen tillkom 1556 då Gustav Vasa krävde att tullnärerna i Stockholm skulle börja förtulla 
skepp från Västerbotten och Österbotten. Tullsatsen var till att börja med 20 % men ändrades 1560 till 
1/16 av omsättningen. På grund av kriget mot Ryssland var birkarlarna förhindrade att segla på 
Stockholm 1556-58, men därefter upptas de löpande i tullräkenskaperna 1559-1627. 
 



 
 

 Sidan 12 2016-12-06 

Slottstullen upptar så gott som varje år under 1500-talets andra hälft en eller flera skutor från Torne 
socken. Uppgifter om utförsel från Stockholm förekommer endast sporadiskt vilket antyder att last kan 
ha tagits utanför staden för att undvika tull. Båtlagen stannade tidvis som vinterliggare i Mälarområdet 
och torde då ha medfört varor inhandlade utanför Stockholm vid återresan till Torne. Skutorna kunde 
även bli kvar över vintern av andra orsaker. Ett bevis utfärdat den 3 juli 1603 av tullskrivaren i Gävle 
visar att Jöns Karlsson från Kalix med sin skuta öfuer Winteren hafuer lägat i Öregrundh [..] skulle till 
Stockhålm [..] och effter ther nu swåår döör aff pästiläntien fördristade han sig ther med icke drage. 
Troligen undvek även Torneskeppare vid denna tid att segla på Stockholm som drabbats av pesten. 
 
Alla skutor som anlände till Stockholm redovisas inte i Slottstullängden då förtullning i vissa fall 
skedde vid Dalarö varifrån tidiga tullängder saknas. Gods levererades även till Härnösand, Gävle och 
Öregrund samt andra orter på sträckan mot Stockholm, men längderna för dessa städer är 
ofullständiga. Från 1622 registreras Torneskutorna vid Blockhusudden. Registren har delvis bevarats 
och lämnar sporadiska uppgifter fram till slutet av 1630-talet. Därefter omnämns Torneskutorna i 
packar-, torg och hamnpenningslängden för den Östra hamnen varifrån klareringen på 1670-talet 
flyttades till Vaxholm. Torneskutor som 1559-1627 registrerats i tullängderna för Stockholm redovisas 
nedan. I de fall skutorna förde kronans gods, som var tullbefriat, eller varor som redan förtullats av 
lappfogdarna finns inte något antecknat i längderna. Skutor för skeppning av knektar till Stockholm 
upptas inte heller, men återfunna betalningssedlar visar att den verksamheten var omfattande. 
 
Skeppare och köpmän 
 
Fram till och med 1559 redovisas i slottstullen dels skepparen för varje skuta, dels personer som hade 
varor med på skutan. När lappfogden Jöns Jönsson från Vojakkala avlämnade lappskatten vid besök i 
Stockholm i augusti 1559 var medfraktare på skutan Josep Henriksson och Jöns Henriksson från 
Vojakkala, Herr Erik i Kalix och Lasse Andersson. Utöver de personer som följde sina produkter till 
Stockholm torde även besättningsmän ha funnits på skutan. Man får dock inte något besked om detta 
eller det ekonomiska samband som kan ha existerat mellan de olika befraktarna av skutorna om de 
varit partägare eller enbart betalat skepparen för transporterna. 
 
Det ursprungliga bondeseglarsystemet, innebärande att varje person som hade varor på skutan följde 
med och sålde dem på destinationsorten, synes ha bibehållits långt in på 1700-talet. Att båtlagen då 
kunde bli större än vad som krävdes av tekniska och ekonomiska skäl antyds av ett utdrag ur ett 
kommerskollegieprotokoll den 8 februari 1785, rörande en tvist mellan Torneå stad och bönderna 
Hans Larsson Wida och Johan Mustaparta från Nedertorneå, där det uppges att det är ortens bruk att 
hur stort fartyget är, skall ändå var och en godsägare vara med och följa sin egen bytta. Från och 
med 1560-talet anges dock, trots att godset kan ha haft flera ägare, endast skepparens namn och 
hemort, varumängden, tullen samt i vissa fall hur många intressenter som fanns på skutan. Här torde 
såväl ägare av handelsvaror som besättningsmän ha ingått. 
 
Slottstullängden 1562 - figur 1 - visar att Nils Oravainens förutom sig själv – S.8de själv åttonde – 
hade sju personer på sin skuta medan de var 6 medföljande på Armassaariskepparen Anund Olssons 
skuta. Utöver skepparen fanns vanligen styrman och båtsmän på skutorna. Antalet besättningsmän 
framgår dock aldrig i akterna, medan det maximala antalet personer på varutransporterande skutor 
från Torne under 1500-talet var som högst 16 år 1592 på en skuta ägd av Nils Olssons från 
Vartosaari. Troligen var vissa av  personerna delägare i skutan på ett eller annat sätt. Man torde kunna 
utgå från att ett antal intressenter, i regel birkarlar, slagit sig samman om att bygga en skuta. I första 
hand torde de själva ha försett fartygen med varor men från 1600-talet kan man utläsa att skeppslagen 
i stor utsträckning även bedrev rederirörelse och mot avgift befraktade andras produkter och vissa fall 
även knektar för kronan. Skepparen hyrde i vissa fall skutan eller var styrman på huvudmannens 
skepp. 
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Varusortimentet på skutorna var typiskt för det som under 1500-talet skeppades till Stockholm. På 
Nils Nilsson Oravainens skuta fanns 4 läster och 2 tunnor lax (50 tunnor) motsvarande 1000 laxar då 
20 laxar vanligen ingick per tunna. Vidare fanns 8 lispund (68 kg) råckor, 2 skeppund (340 kg) 
berenfisk (torkad torsk), 6 ½ skeppund (1105 kg) gäddor, 1 lispund (8.5 kg) abborre och 30 spikelaxar 
(gravad lax). Anund Olsson införde 6.5 läster (78 tunnor) lax, 1 skeppund 12 lispund (272 kg) råckor, 
2 skeppund (340 kg) berenfisk, 6 ½ skeppund (1105 kg) gäddor, 10 lispund (85 kg) sik, 48 par 
spikelaxar och 5 timmer (200 stycken) gråskinn. Tullen uppgick till en sextondel av varumängden. 

 

Figur 1. Utdrag ur Slottstullängden i Stockholm 1562. 

Tullängden visar att skepparna bodde i byar långt upp efter Torneälv trots att skutorna hade Suensaari 
som hamnläge. Oftast är det ett par tre personer man känner igen vid jämförelse mellan skutornas 
nominati år från år och på 1500-talet kom de främst från Vojakkala, Armassaari och Niemis, där 
birkarlahövdingarna residerade, samt från Raumo och Laivaniemi. Nils Olssons svärson i Armassaari, 
Jöns Nilsson, fick sitt hemman - Kippari - benämnt efter sin profession. Nära kontakter med 
Stockholmsborgare och tyskar kan möjligen sökas bakåt till Hansans tid. Olof Anundsson d.y. kom 
genom gifte år 1600 med länsmannens i Torneå, Israel Eskilsson, änka i svågerlag med tyskarna 
Donatus Deutschman och Christoffer Wöste i Stockholm och hade även nära kontakt med den 
tyskättade Henrik Neuman som i början av 1600-talet seglade på Torne. 
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Handelsteknik 
 
De täta kontakterna söderut torde ha underlättats av att flera av birkarlarna var svenskspråkiga. 
Ättlingar till Henrik Larsson i Vojakkala ingick i denna grupp liksom Anundssönerna i Armassaari. 
Flera av dessa får stående epitetet Tolck : Olof Anundsson i Armassaari, Lars Henriksson i 
Vojakkala, Mårten Enevaldsson i Björkön, Lasse Olsson Harri i Kukkola och Hans Larsson 
Pakkainen i Övre Vojakkala. Tvåspråkigheten för sönerna till kyrkoherdarna Eskil Andersson i Torne 
- Hans, Israel, Carl - och Lars Henriksson i Kemi - Abraham, Lars - förklaras delvis, liksom för 
Mårten Enevaldsson, av deras Nyländska anor. Av olika rättsakter framgår att det rådde ett intimt 
kommersiellt samarbete mellan norrländska landsköpmän och borgare i Stockholm kallade 
bottnekarlar vilka synes ha tillhört norrbottniska birkarlasläkter. Bottnekarlen Lars Larsson, son till 
birkarlen Hans Larsson i Biörsbyn, som ägde en laxkolk i Torne, omnämns i Stockholms stads 
tänkebok 1493 då han uppgavs vara på sin ferende reso til Norrebotn. En av de främsta 
bottnekarlarna i Stockholm på 1560-talet var borgmästaren Josef Arvidsson som efterlämnade 
arvingar i Norrbotten. 
 
Köpmän från Torne socken och borgare från Torneå kom i ett flertal fall i skuld till sina huvudmän i 
Stockholm till följd av utställda obligationer. Gången i affärsförbindelsen var att kapitalstarka borgare 
som Johan Pedersson, David och Johan Wolcker, Jacob Drevers, Clas och Johan Depken förskotterat 
varor åt köpmännen vilka genom att avsätta dem i hemorten skaffade fisk och skinn. Skeppsbrott 
synes ha varit en vanlig orsak till att många, då de förlorat skuta och last, kom i skuldförhållanden till 
huvudmännen. Obligationer tecknade i Stockholm avhandlades ofta på rådstugan i Torneå och då 
kreditgivaren inte lyckades driva in skulderna togs hemman, fisken och fastigheter i pant. Kreditorn 
flyttade i vissa fall - Herman Schröder och Peder Johansson - till Torneå för att driva in skulden.  
 
Den största handelspartnerna för Torneåköpmännen i början av 1600-talet var rådmannen i Stockholm 
Johan Pedersson som var bror till Torneås första borgmästare Anders, Könik och Peder. Henrik 
Clemetsson från Vojakkala, som var skeppare redan på 1620-talet, kom genom en skuld till Pedersson 
att mista sin gård. Johan Pederssons son Peder flyttade efter faderns död till Torneå där han blev 
borgmästare och samtidigt började driva in fordringar. Henrik Clemetssons kvarstående skulder ledde 
till exekution av Vojakkalahemmanet 1665. Övertagandet förhalades dock av sonen Clemet till 1673 
då borgmästaren erkändes berättigad till sin betalning. Clemets svågrar Nils Olofsson Ollinen i 
Korpikylä och Abraham Torfastsson i Torneå försökte genom sina hustrurs arvsrätt förvärva gården 
som dock till slut köptes av Jöns Nilsson Mustaparta från Nikkala för 979 daler. 
 
Skutorna och deras lästetal 
 
Stora lag av Västerbottensbönder färdades redan under 1500-talet på skutor med upp till 30 lästers 
dräktighet och bedrev landsköp. Troligen förvärvades skutor tidigt i Österbotten där 
skeppsbyggnadstekniken stod högt. Olaus Magnus antyder det då han vid Nerpes tecknat ett fartyg 
över vilket står: Hic fabricatur naves [Här byggs fartyg]. Den råsegelriggade skutan i Andreas Bures 
karta - figur 2 - torde vara typisk för de tidiga Torneskutorna. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Sidan 15 2016-12-06 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Detalj ur Andreas Bures karta över Norden 1626 visande en skuta på Bottenviken. 
 
I de tidigaste handlingarna benämns Tornefarkoster genomgående skuta varmed torde avses en eller 
tvåmastade skutor med råsegel, medan benämningen krejare används för en farkost som förliste vid 
seglats från Torneå 1643. Krejare nämns redan på 1400-talet i Stockholm och i tullängder för Rauma 
på 1610-talet användes den beteckningen för större skutor som seglade på Lübeck. Österbottniska 
krejare hade lästetal kring 50 med köllängder på 70 fot och en bredd på 1:4 av köllängden. De var 
riggade som en bark med råsegel på stor- och fockmast samt hade gaffelmesan, stagfock och klyvare. 
 
Riggningen för de tidiga Torneskutorna antyds i en domboksnotis där ett i Stockholm kvarlämnat 
segel hade en yta av 60 m2. Mest troligt rörde det sig om råseglet på stormasten. Skutor med lästetal 
över 20 förde vanligtvis stormast med råsegel samt fockmast och mesan med dess tillbehör av tyg och 
tampar. Mycket tågvirke behövdes till skutan för rigg, linor, tåg, trossar och ankare då de med seglen 
var själva motorn i skutans framdrivande. Materialet utgjordes av hampa som tjärades för att inte 
ruttna. Att varpa var enda sättet att ta sig fram i hamnar, trånga farleder, strida älvmynningar eller när 
vinden svek. Varpankaret lades i en skeppsbåt som roddes åt det håll man skulle medan varpen 
släpptes efter från skutan. När varpen var ute i hela sin längd lät man ankaret gå. Sedan började man 
med ett gångspel spela in varpen och drogs på detta sätt fram till den plats där ankaret låg. Proceduren 
upprepades tills man var på plats. Det gick inte så fort men var enda sätt att vid förlig vind ta sig fram. 
 
Den första uppgiften om en i Tornedalen tillverkad större skuta berörs i ett kontrakt tecknat 1668 
mellan Abraham Larssons söner - Israel, Axel och Samuel - i Haparanda och borgmästaren Jöns 
Mickelsson i Torneå. Bröderna kontrakterades för att bygga en skuta i furu om 30 alnar över kölen för 
1000 daler. I priset ingick träverk och master samt en skeppsbåt medan köparen skulle stå för rigg, 
segel, järn och smidesverk. Då kostnaden för skrov och master normalt var lika stor som den för tyg, 
tamp och järnverk torde totalkostnaden ha blivit drygt 2000 daler. Som jämförelse kostade Lars 
Abrahamssons krejare, köpt i Riga på 1630-talet och byggd i ek, cirka 3500 daler med tamp och tyg. 
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Beteckningen läst som användes för att klassa skutornas lastförmåga är inte entydig och synes till att 
börja med enbart ha baserats på förtullat gods och därför varit i underkant vid bedömning av skutornas 
storlek då de troligtvis inte alltid var fullastade och dessutom förde kronogods som inte förtullades. 
Den avgiftsgrundade lästen var en multipel av 12, 18 eller 24 underenheter. Läster räknat på 12 tunnor 
- lilla lästen - var den äldsta och användes långt in på 1600-talet. Lästen om 18 tunnor - svår eller stor 
läst - användes från mitten av 1500-talet och avsåg från att börja med last av salt. Den svåra lästen om 
24 tunnor användes huvudsakligen för spannmål. Så länge lästen inte frigjorts från sambandet med 
varorna berodde den således på det gods den var tänkt för. Huvuddelen av lasten från Torne utgjordes 
av lax inpackad i tunnor om 118 liter, varför lästen torde ha avsett 12 tunnor. Då lastutrymmet kan 
uppskattas till tunnans dubbla rymdinnehåll skulle lästetalet då kunna motsvara registertonnet.   
 
Slottstullängden ger ingen direkt upplysning om farkosternas storlek varför lästetal måste uppskattas 
ur lastuppgifterna. Anund Olssons skuta som anlöpte Stockholm 1560 med lax och berenfisk synes ha 
varit på drygt 10 läster och således haft en köllängd på cirka 15 meter. Halvparten i Anund Olssons 
skuta som skänktes till Kungl. Maj:t 1566 värderades till 200 mark - motsvarande priset för 20 kor - 
vilket ger en antydan om storleken på skutan. När kronogods skeppades angavs i vissa fall lästetalet då 
fraktsatsen kopplades till lastkapaciteten. Kyrkoherden i Torne Eskil Anderssons son Anders, som var 
skeppare på faderns skuta under 1580- och 1590-talet, seglade på Stockholm och Reval. Efter Kungl. 
Maj:ts brev hade han i frakt för sin skuta om 18 läster fått 36 daler för en seglat på Reval med frakt för 
kronan. En betalningssedel utställd 1590 av skeppshövitsmannen Hans Larsson Prewalk i Torne visar 
att Lars Henrikssons i Vojakkala skuta var på 12 läster då han skeppade arkli till Ulåhamn.  
 
Flera Torneskeppare figurerar i slutet av 1500- och början av 1600-talet i kronans löneregister. Per 
Jönsson Pakkainen i Kukkola får 1592 6 mark i styrmanshyra för att ha seglat Ångermanlands knektar 
från Pite till Kemi. Två år senare levererar han tillsammans med Håkan Eriksson i Haparanda och Nils 
Larsson Äijänpoika i Vojakkala fisk till Uppsala slott mot en ersättning av 10 tunnor spannmål. 
Styrmannen Jöns Jönsson i Torne anges 1599 ha fått 10 daler i frakt för att ha styrt en fetalieskuta till 
Stockholm och fogdetjänaren Mårten Enevaldsson, som från början av 1580-talet var husbonde på 
Äijälä på Björkön, fick 1601 1 ½ tunna korn i styrmanslön för att ha följt knektar till Livland. 
 
Uttaget av knektar för kriget i Balticum i början av 1600-talet drabbade Västerbotten hårt. Bara i 
slaget vid Kirkholm 1605 förlorade Västerbottens och Ångermanlands fanor 255 av sina 363 man. 
Påfyllning av krigsfolk fick därför göras och under de första årtiondena av 1600-talet överförde ett 
stort antal knektar till huvudstaden. Ersättningen till skeppare som 1606 förde knektar till Stockholm 
var för Mats Josepsson i Vojakkala 32 daler. Abraham Larsson i Haparanda fick 22 daler på sitt bevis 
den 20 november 1607 för att han med sin skuta om 8 läster till Stockholm överskeppat knektar från 
Över- och Nedertorne socken samt deras 3 månaders kost och tingest. Även Jöns Marcusson i 
Laivaniemi bekände den 20 februari 1610 att han bekommit frakt på sin skuta från Torne då han 1609 
hade överfört årliga räntan i form av fisk och tjära till Härnösand och Stockholm. 
 
Lästetalet för några Norrlandsskutor, samt den last de medförde från hemorten till Stockholm, anges i 
en kvittens från Waxholm den 20 juni 1617 med följande lydelse: Efterskrivne Nordlendinger hava 
fört med sina skutor hit till Waxholmen och Stockholm en hoper landsknektar spannmål och 
fetaliepartzeler och är skuttfåret till lästetalet som de med sin ed hålla vilja som här följer: 
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Skeppare  Hemsocken Lästetal Last 

Christoffer Clemetson Umeå 14 70 knektar 
 
Per Larson  Umeå 20 20knektar, 12skpp vikt., 3 fj smör 
 
Anders Person*  Skellefteå 10 60 knektar 
 
Jöns Olsson  Bygdeå 14 42 knektar, 4 skpp vikt., 1 ½ fj smör, 16 fj spm 
 
Hans Anderson  Lövånger 10 42 knektar, 3 skpp vikt., 1 tna smör 
 
Nils Hanson   Piteå 16 70 knektar, 5 ½ skpp vikt., 3 fj smör, 40 fj spm 
 
Erik Joenson  Luleå 14 80 knektar 
 
Olof Anderson  Kalix 16 80 knektar, 5 tnr smör 
 
Lasse Hinderson  Torne 10 70 knektar 
*) Borgmästare i Torneå 1621-1625 

 
På de åtta skutorna hade 534 landsknektar skeppats. Fraktsatsen som baserades på skutorna lästetal var 
2 ½ daler/läst. Materialet antyder att Västerbottensskutorna i början av 1600-talet hade en dräktighet 
på 10-20 läster vilket stämmer väl överens med storleken på österbottniska skutor från samma tid. En 
inventarielängd upprättad 1591 över 21 landsköpmäns skutor från Kemi i norr till Nerpes i söder visar 
att det genomsnittliga lästetalet var 10 och att de största skutorna drog 14 läster. Sjöfarten i slutet av 
1620- och början av 1630-talet är höljd i dunkel då tullängderna är bristfälliga men rättsakter indikerar 
att sjöfarten fortsatte som tidigare. Hösten 1627 förtullade Peder Pedersson i Tornö 110 tunnor lax, 30 
tunnor smör, 20 skeppund torrfisk, 30 tunnor strömming, 20 timmer gråverk, 10 spickelaxar samt 10 
tunnor lax att levereras i Uppsala. Hindrik Nilsson Oravainen införde Lax 16 tnr, smör 4 tnr, torrfisk 9 
skkp, strömming 2 tnr, oxhudar 2, kohudar 2 och Hindrik Joensson införde Lax 88 tnr, gäddor 5 skkp, 
bernfisk 5 skkp, smör 6 tnr, abborre 3 skkp. Mellan åren 1627 och 1635 saknas tullängder för 
Stockholm. Det mesta talar dock för att sjöfarten fortsatt på sedvanligt sätt och hösten 1635 förtullades 
sju Torneskutor vid Blockhusudden med följande skeppare och last: 
 
Skeppare  smör/ost lax strömming/nors/saltfisk torrfisk 
 
Per Andersson  41 tnr 18 lp 282 tnr 30 ½  tnr   24skpp18 lp 
 
König Persson  43 tnr 16 lp 195 tnr 50 tnr  700lp 
 
Per Persson  35 tnr 8 lp 220 tnr 32 tnr  31 skpp 
 
Per Jönsson  24 ½ tna 19 lp 166 tnr 45 ½ tna 5 lp  305 lp 
 
Nils Oravainen   11 tnr 26 lp 119 tnr 6 ½ tna  12 skpp 
 
Johan Abrahamsson  9 ½ tna 2 lp 122 tnr 22 ¼ tna  19 skpp 
 
Lars Simonsson  4 tnr 21 lp 50 tnr 22 tnr  76 lp 
 
Nils Jönsson Junkkala 5 tnr 33 lp 80 tnr 12 tnr  30 lp 

 
Skutorna från Torneå som ankrade upp vid Skeppsbron under 1500- och 1600-talet var jämförbara 
med de största från Norrland och Österbotten. Från 1636 kan skutornas dräktighet direkt utläsas ur 
hamnpenninglängderna för Stockholm. För var tionde lästs lastkapacitet utgick nämligen en 
hamnavgift på 16 öre. Torneskutornas lästetal var enligt dessa längder som följer: 
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År Skeppare  Läster      År          Skeppare                   Läster                     
    
1636 Könik Persson  40           1656          Israel Abrahamsson                   40 
1637 Clemet Öndasson  50           1656          Karl Sigfridsson                         30 
1638 Olof Johansson  20           1659          Samuel Abrahamsson                30 
1638 Per Jönsson  20           1666          Erik Grelsson                             50 
1638 Peder Andersson  30           1666          Mickel Jönsson                          50 
1638 Peder Persson  50           1669          Johan Tomasson                        40 
1641 Per Jönsson  50           1669          Erik Andersson                          30 
1644 Peder Olofsson  40           1670          Isak Ersson                                40 
1644 Nils Rääf  30           1670          Nils Andersson                          30 
1651 Jöns Mickelsson  40           1671          Anders Torfastsson                    40 
1655 Abraham Abrahamsson 40           1675          Johan Jönsson                            30           
1655 Daniel Kruus  50           1682          Torfast Abrahamsson                50  

 
En uppteckning av lästetalen för skutor i Norrköping den 18 april 1631 där lappfogden Lars 
Henrikssons son Josep installerat sig som skeppare visar att hans skuta om 18 läster motsvarade det 
genomsnittligt lästetalet i staden. Då Josep Larsson den 28 oktober 1644 seglade från Norrköping till 
Kalmar stuvades på skutan 420 tunnor spannmål, 173 lispund smör, kött och fläsk samt 6 dussin 
mattor vilket antyder att lästetalet då kan ha varit högre än 18.  
 
Utskeppning av stångjärn och koppar från Kengis bruk 
 
Bruksverksamheten i Kengis innebar från mitten av 1650-talet uppsving för sjöfarten från Torneå. 
Sedan Mommorna gått in som kompanjoner till Grape ökade utskeppningen och låg på 1660-talet i 
genomsnitt kring 400 skeppund per år. Redan i början av 1670-talet minskade dock malmtillgången 
kraftigt och vattenlänsning av gruvorna började erbjuda svårigheter vilket 1686 ledde till att de måste 
ödeläggas. 1653-85 utskeppades cirka 8500 skeppund stångjärn och sedan kopparfyndigheten i 
Svappavaara börjat exploateras utskeppades drygt 6000 skeppund råkoppar 1657-70. En bidragande 
orsak till nedläggningen av koppartillverkningen var att stora partier förlorats vid skeppsbrott. 
 
För åren 1653-54 finns endast uppgifter om namnen på Mommornas skeppare Henrik Mickelsson och 
Hans Hansson Wass. 1655 skeppades varor på Abraham Larssons skuta som 1656 togs över av sonen 
Israel Abrahamsson som blev den av Mommorna mest anlitade skepparen en bit in på 1660-talet. 
Utöver gods från bruket förde skepparna egna varor till Stockholm. Hamn- och packarlängderna för 
Östra hamnen visar att Israel Abrahamsson på sin skuta om 40 läster, som lastats i Hellälä den 7 
september 1658, lossade 23 ton koppar och järn den 11-12 oktober och ytterligare 200 tunnor lax den 
16-18 oktober. 1659 genomförde Israel två resor till Stockholm med järn och koppar medan brodern 
Samuel på sin skuta om drygt 30 läster införde cirka 10 ton koppar och järn samt 202 tunnor lax.  
 
Bland de tidiga skepparna från Torneå återfinns fogden Nils Oravainen söner Henrik och Nils. I slutet 
av 1660-talet överförde Nils verksamheten på dottersonen Nils Andersson som var son till Anders 
Torfastsson. Nils Hindersson Rääf seglade i början av 1640-talet på egen skuta och omnämns med 
kusinerna Hans och Olof Hansson Kouri samt Josep Carlsson - sonson till lappfogden Josef 
Henriksson - i saltaffärer med Johan Pedersson i Stockholm. Abraham Larssons skepparverksamhet 
upprätthölls på 1630-talet av sonen Johan varefter sonen Lars i Stockholm synes ha tagit över 
skeppningen även från Torneå då han årligen besökte Norr- och Österbotten. Efter Lars skeppsbrott 
1643 återupptog först brodern Abraham verksamheten för att 1657 följas av Israel som i slutet av 
1600-talet följdes av sönerna Hans och Israel Rechard. 
 
Riskfyllda farvatten 
 
De protester landsköpmännen i Skellefteå och Kalix 1620 framförde mot anläggandet av en stad på 
Suensaari grundade sig på svårigheter att navigera i den grunda skärgården samt problem med det 
skiftande vattenståndet i älven. Skeppsleden mot Torneå följde tidigt två rutter med uppankringsställen 
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vid Nikkala och Vuono. Den västliga inseglingsrutten gick öster om Gunnaren via Seskarö till en 
ankringsplats strax norr om Santasaari. Segelleden förenades strax utanför Nikkala med en östlig led 
som väster om Sandskär och Tantamanni gick direkt mot Vuonoviken där en ankringsplats låg norr 
om Laitakari. Härifrån gick de båda lederna vidare mot Hellälä där skutorna lossades under 
bruksepoken, men i vissa fall torde de ha varpats upp för Korva för att nå upp till stadsviken i Torneå. 
Tidvis synes skutorna, beroende på vindförhållanden och vattenståndet i älven, även ha lossat en del 
av sitt gods i Laitakari för vidarebefordran till Torneå.  
 
Förutom grynnor vid inseglingen till Torneå hade styrmännen som lade sina rutter nära kusten svåra 
farvatten att bekämpa i hela Bottenviken och detta i kombination med skutornas bristande sjövärdighet 
ledde till frekventa skeppsbrott. Första uppgiften om ett skeppsbrott noteras 1575 då Torne 
sockenskuta gick i kvav i Torne skärgård på återfärd från Stockholm varvid skuta och last, inklusive 
Kungl. Maj:ts salt, förlorades. Detta meddelades i ett brev till kammaren den 16 juli 1577 varvid 
socknens edsvurna tolvmän uppger att thå wårtt sochn skepp lopp hem ifrå Stocholm och kom til 
Torne skatiejordh bleff bodhe skepp och gods bortt all sammans ther hoss bleff och K:Matz 
saltt bortt som ther på war på sama tidh olempligt salt two lester thess till wisso wnder wår 
kyrkieherdes signetth och nempdens bomerkinn datum then 16 juli Anno 77. 
 
Olof Olsson från Armassaari som 1598 blivit fogde över Torne och Västersjö lappmarker drunknade 
1601 på återresan från Stockholm till Torne. Med på skutan fanns också laxfogden i Torne Håkan 
Eriksson från Haparanda som den 30 september 1601 med sitt bomärke kvitterat mottagandet av 24 
tunnor salt av befallningsmannen på Stockholms slott. Räkenskaperna 1601 för Torne Lappmark anger 
Oleff Olsson drunknade i höst anno 1601 på vägen ifrån Stockholm. Då det på skutan fanns 20 tunnor 
korn som tillhörde kronan krävdes vid inventering av 1601-års räkenskaper att den nye fogden Jöns 
Olsson från Niemis skulle redogöra för detta. Jöns Olsson berättade då att kornet blev borta på 
sjöbottnen, med mera som var med på skutan, såsom också flera skutor /: det gud bättre :/ samma resa 
förgingo, och borta blev, efter det var en förfärlig och skräckelig storm, därför är intet korn fört mer 
uti någon uppbörds eller utgiftssumma.  
 
Vid tinget i Torne den 31 juli 1602 berörs också förlisningen av lappfogdens skepp hösten1601. Per 
Lydichs [Per Olsson Lydich] i Övre Ramo blev då dömd för rätten: att han skulle betala Nils   Paian i 
Pello med sin vederlagsman 20 skeppund gäddor som de sände med förbenämnde Peder till Stockholm 
anno 1600 att köpa åt dem deras nödtorft för, och haver nu i 2 år haft samma gäddor borta dock han 
föregav att han sänt några tunnor säd på det skepp Oluff Olsson lappfogden blev borta med som de 
skulle bekomma, och själv var han på ett annat skepp med sitt gods som behållet blev, och kunde icke 
göra sin råd att deras gods var på det skepp som borta blev. 
 
Länsmannen Lars Kouri i Haparanda uppger 1605 hur Henrik Simonssons skepp från Uppsala 
kapsejsat i älvmynningen. Lars Kouri drabbades själv på färden mot Stockholm sommaren 1613. 
Skutan som var lastad med 134 tunnor kronolax, och gods för avsalu, sprang läck i en svår storm 
utanför Barsta vid Högbonden. I ett brev avfattat av underlagmannen Grubb anger skepparen Nils 
Larsson och Lars Kouri att de: äro komna uti stor sjönöd, sålunda att den skutan vi nu voro uppå, och 
skulle löpa till Stockholm med Cronornes lax ifrån Torneå, och något vårt gods därin uppå med, 
hände den olyckan då vi kommo utanför Barstad åtta mil nordan Härnösand sent om aftonen, upphov 
sig ett ömkeligt och förskräckligt stormväder, av vestan så vi inte kunde få hampårne, och måste hela 
natten patssa ifrån, och strax sprang en laka på skutan, och länge pumpade och öste vattnet, så att 
alla man tröttnade, och vattnet och sjön begynte öka, och skutan gick i marvatten, och ingen kunde 
finna på lakan. Varföre måste vi då uti allsom största livsvåda, begiva oss uti jullen, och gud 
undreligh halp oss i land genom stort arbete och livsnöd, och strax gick skutan över ända, och blev så 
borta allt det gods där var uppå, det gud mådhe, sampt och ändå andra skutor med i samma storm. 
Och var samma skuta ny och välbyggd, med gott säglad och god tamp och tyg uppå. Men guds 
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grymma väderlek och straff gick så uppå att inte kunde hjälpa, och var däruppå Cronornes lax av 
Tornöå 128 tunnor 1 fjärding, av Calix lax 6 tunnor. Att detta så alldeles uti sanning är under våra 
bomärken, och till yttermera stadfästelse begär vi denne ärlige man Jacob Andersson vår 
underlagman till vittne över denna vår bekännelse och med hans signet här nedan under. Datum 
Umeå socken den 26 augusti Anno 1613. 
 

Stockholmseglatserna var ofta vådliga vilket framgår av att Lars Larsson [senare Pakkainen] från 
Haparanda 1617 drabbades av storm och oväder varvid lasten fördärvades. Då han skeppade kronans 
egendom blev resan dokumenterad i hans skrivelse av den 24 juli 1618 med följande lydelse: Bekäner 
jag Lars Larsson i Suensari i Torne socken och sanfärdeligen witnar, att den tidh iagh förde gärden 
ifrån Torne och till Stokholm 1617 och skulle henne der lefuerera, då blef förderfuat og skämpt på 
siön af stoor storm och weta så att ingen menniskiä kune hafue gagn derutaf, spannemål – sex tynor 
till wisso at så i sanningh ähr säter iagh mitt bomerke här under, datum Torne den 24 juli Anno 1618. 
 

Uppgifter från 1630- och 1640-talet är få då domböcker saknas, men hösten 1633 led en Torneskuta 
lastad med spannmål skeppsbrott vid återresan från Stockholm vilket drabbade socknen som blev utan 
utsäde. Då borgmästaren Peder Perssons skuta blev på Holmöö Gaddorna 1642 uti october förlorad är 
enda uppgift om skutans last att där ingick fyra tunnor kronolax och 650 lispund torrfisk som skulle 
levereras till Kungl. Maj:ts proviant. Vittnesskriften, undertecknad i Torneå den 21 maj 1643 av 
styrmannen Josep Persson, skepparen Jöns Matsson och båtsmännen Nils Larsson och Erik Grelsson, 
anger att 260 lispund torrfisk bärgats, men att den inte var till god duglighet. Året därpå drunknade 
den förre borgmästaren Könik Persson och 8 personer utanför Torneå när de var på väg till Stockholm. 
 
Ett av de mera omtalade skeppsbrotten var förlisningen av grosshandlaren Lars Abrahamsson krejare. 
Han var son till Abraham Larsson i Haparanda och drev handel på Väster- och Österbotten dit han 
årligen seglade. Sommaren 1643 seglade han till Torneå möjligen för att fira faderns 65-årsdag men 
kanske främst för att assistera fadern i en rättstvist med prosten Torneus. Innan avresan köpte Lars hos 
kryddkrämaren Hans Kohlmäler 50 tunnor salt, 4 halvfat mumma (318 liter) och en pipa spanskt vin 
(471 liter) till ett värde av 1123 daler. Dryckerna var troligen avsedda att förhöja stämningen vid 
återkomsten till hemorten dit han anlände efter sju dagars seglats enligt ett brev han den 14 juli 1643 
skrev till hustrun Malin Matsdotter boende i Brunnsgränden i Stockholm. 
 
Innan Lars seglade från Torneå utfärdade han den 18 september 1643 en skrivelse som visar att han 
förutom kronogods inskeppat varor tillhörande farbrodern Lars Larsson, som året innan sålt sin gård i 
Torneå och slagit sig ner på Pakkala i Övre Vojakkala, gods till ett värde av 2000 daler för brodern 
Hans, samt gods för 1651 daler för förre borgmästaren Peder Andersson. Vid skeppsbrottet förlorades 
allt och alla drunknade. Försäkringar förekom inte på denna tid vilket innebar att skepparen och de 
vilka lämnat sitt gods för transport tog en risk. För att eliminera risken sålde köpmännen ofta varorna 
till skepparen som räknade med att kunna avyttra dem på destinationsorten. Lars Abrahamsson 
förlorade inte bara livet och skeppet utan hela hans familj med hustrun Malin och barnen, fadern och 
brodern Hans samt farbrodern Lars Pakkainens änka Malin med sonen Hans kom genom skeppsbrottet 
i skuld till kronan och borgare i Torneå och Stockholm vilka förföljde dem flera årtionden. 
 
Skeppsbrott med förlust av lasten drabbade 1651 Nils Henriksson Rääfs skuta som var samägd med 
rådmannen Jöns Mickelsson, tullnären Per Olofsson och Östen Persson. Fyra år senare förliste 
Mommornas skuta med skepparen Hans Hansson Wass och styrmannen Johan Nilsson i Kvarken. 
1672 inträffade ett skeppsbrott i Kemi skärgård i november månad då Anders Torfastsson återvände 
från Stockholm. Extraordinarie rådstuga hölls i Torneå den 25 februari 1674 då Jacob och Abraham 
Reenstiernas fullmäktige bruksfaktorn Johan Nilsson Arfman kärade mot förre borgmästaren Anders 
Torfastsson och rådmannen Isac Ersson angående 200 tunnor spannmål som förlorats på deras skutor i 
samband med skeppsbrottet. Torfastsson anklagades för vårdslöshet och att ha använt en ovan styrman 
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samt haft svag hjälp av sjöfolk och båtsmän. Skutan påstods också ha haft odugligt tackel och tåg och 
Torfastsson påstods inte ha tagit råd av någon utan hade själv disponerat allt vilket lett till olyckan. 
Passagerarna på skutan borgmästaren Petter Johansson med sin dräng Daniel Nilsson från Mattila, 
Henrik Tornström, Nils Rääf, Mickel Jönsson, Johan Hansson, Mats Sigfridsson, Bengt Henriksson, 
Sigfrid Jöransson, och Per Jönsson Kurki vidhöll alla att skutan varit i gott skick och att Henrik 
Håkansson som under 30 år varit styrman på traden Torneå-Stockholm var en kompetent styrman.  
 
Att Torfastssons och Erssons skutor, liksom åtskilliga andras, i mörkret och stormen drev mot 
Kemiskären kunde inte läggas skepparna till last och inte heller att skutorna skadats av isen. När 
Torfastssons skuta började ta in vatten tvingades alla sätta sig i säkerhet på Erssons skuta som inte låg 
långt därifrån. Även den skutan skadaddes av isgången vilket inte kunde ha berott på försumlighet. 
Kommissorialrättens sentens och dom den 25 februari 1674 blev att skadan skett på grund av olyckliga 
omständigheter som Torfastsson varken rått för eller kunnat undfly varför han friades från Arfmans 
krav. Isac Ersson, som tvingats kasta 35 tunnor korn och 35 tunnor råg överbord då han tog ombord 
Torfastssons skutfolk och något av deras bärgade gods, blev däremot enligt sjöskadebalkens 10:e 
kapitel skyldiga att betala Reenstiernorna 651 daler för den utkastade spannmålen. 
 
Ett av de större haverier som drabbade Torneåskeppare inträffade den 14 september 1696 då Hans 
Danielssons och Torfast Abrahamssons skuta förliste vid Gästriklandskusten. 22 personer måste sätta 
livet till medan 7 räddades däribland skepparen Torfast Abrahamsson. Efter förlisningen flöt gods 
iland från Strömsbruk i norr till Olmarna och Hölick i söder. Vid ting i Välsta länsmansgård 
behandlades skeppsbrottet den 17-22 december 1696 varvid en utförlig beskrivning av händelsen görs. 
Saken togs också upp vid Hudiksvalls rådhusrätt den 11 januari 1697. På rådstugan i Torneå 
behandlades uppgifter från notarius publicus i Stockholm som i en skrivelse av den 22 oktober 1696 
gjorde en förteckning över ägarna till ett antal tunnor lax, sik och smör som återfunnits bland 
strandgodset och fraktats till Stockholm. Skutfolket kunde utgående från de påsatta bomärkena på ett 
antal återfunna tunnorna ange att ägarna var: Hans Danielsson, Torfast Abrahamsson, Johan 
Andersson, Mårten Hindersson, Hindrik Ruth, Petter Joris, Samuel Persson, Anders Andersson, 
Hindrik Hindersson, Olof Hindersson, Mickel Jönsson och löjtnant Blomström. 
 
Smärre skeppsbrott noteras i början av 1700-talet. En skuta ägd av Israel Israelsson, Anders 
Samuelsson och Nils Gabrielsson strandade i Wiikinlahti 1714. Samma år förliste Nils Larsson Chores 
och Abraham Hellanders skuta vid Kemi. En större olycka drabbade hösten 1722 en skuta ägd av 
borgaren Nils Larsson Chore från Haparanda och rådmännen Petter Pipping och Abraham Burman vid 
seglats från Stockholm till Torneå. Skutan led skeppsbrott i Larsmo skärgård utanför Gamlakarleby 
varvid alla 22 ombord omkom. Bland de omkomna var Abraham Burman med sonen Abraham och 
dottern Magdalena, Augustin Persson med sonen Petter, Nils Larsson Cohre, Henrik Reenbeck, Maria 
Olofsdotter, Maria Murström, Catharina Ervast, Johan Nilsson Pipping från Korpikylä, rådman Johan 
Persson Pippings barn Jacob, Sophia och Helena samt löjtnant Carl Fredrik Godenhjelm som var 
Sophia Pippings trolovade. Utöver dessa namngivna personer omkom 3 båtsmän och Burmans dräng. 
 

Olyckan inträffade så sent på hösten att skeppsbrottet först följande år i mars månad blev bekant då 
vraket tillfälligt upptäcktes av några säljägare. Endast fyra halvklädda lik hittades och de övriga var 
spårlöst försvunna. Ännu långt in på sommaren var man sysselsatt med att uppsamla det kringspridda 
godset. I reda mynt fann man 1562 daler. Sophia Pipping hade fört med sig fina särkar märkta S.P, 
förkläden av klosterlärft, nettelduksremsor med uddar, florshuvor, nattröjor med spetsar, snörliv med 
fiskben, breda spetsar, vita och röda handskar, borderoiskor, gördel av gull med silverspänne, smala 
silver uddar och mycket annat. Vidare återfanns en guldkedja tillhörande Sophia samt en guldring med 
skrift på flatan Jesu Guds Son Regere dit Lefverne.   
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Sjöfart på Estland och Livland 
 
Norrlandsskepparna hade tidigt kontakter med Balticum. Anders Eskilsson i Tornö seglar dit 1589 och 
ett brev till Mäster Didrik den 3 september 1600 visar att Jöns Karlsson från Kalix seglat från 
Stockholm till Reval med 12 hästar och i frakt fått 1 daler per häst vilket kan jämföras med 1 mark per 
tunna lax i frakt från Torne till Stockholm. Mårten Enevaldsson engagerades 1601 som styrman då 
knektar skulle överföras från Torne till Livland. Han torde därför ha känt denna trad väl i likhet med 
Josep Pedersson i Pålänge som blev borgare i Torneå 1621 och tre år innan seglat med gärden från 
Torne till Reval och då råkat ut för ett svårt oväder som förstörde en del av kronans gods.  
 
Torneå stads privilegiebrev förbjöd borgarna att segla på andra orter än Stockholm men förbudet tycks 
inte ha efterlevts. Personer i släkterna Oravainen, Kouri och Kurki uppges i domboksutdrag hava 
skådat både Reval och Riga. Erik Olofsson Pulkkinen i Torneå tvistade 1651 med en Kemibo om 
handel de bedrivit på Tallin. Trots att handeln på Balticum inte var tillåten så synes den ändå ha 
bedrivits i viss omfattning. 1660 beviljades dock Torneåborgarna att tillfälligt få besöka Livland för att 
sälja trävaror och 1664 fick de tillstånd att hämta hampa och lin därifrån för fiskeverksamheten vilket 
Casper Eichman på Kråklund gjorde. Året därpå seglade borgarna Johan Tomasson och Christoffer 
Jönssons till Reval och året därpå var Christoffer Jönsson åter i Reval med Erik Sigfridsson. Lars 
Bengtsson anklagade den 5 maj 1669 på rådstugan i Torneå skepparen Hans Hansson, på det blivande 
Purrahemmanet i Kiviranta, som seglat till Reval hösten året innan, för att en del av det skeppade 
godset fördärvats på skutan.  
 
Under 1670- och början av 1680-talet var seglationen på Reval omfattande och gav upphov till tvister 
på rådstugan som antyder att borgarna främst köpt spannmål, hampa och tobak. En skrivelse från 
Kungl. Maj:t den 18 november 1671 uppger att två Torneåborgare begärt att få slippa böter för att de 
infört tobak från Reval. Seglatsens syfte var att inhandla spannmål men då skutan avseglat sent på året 
och uppehållits av motvind hade skepparen bytt frakten till tobak som vore lättare att frakta efter 
landsvägen om skutan måste lämnas infrusen vid återfärden. Per Pålsson Jernbeck synes ha varit den 
flitigaste skepparen på denna trad och besökte Reval 1682, 1683 och 1684. Tullnären Johan Rist 
seglade dit 1670 och 1677, köpmannen Torfast Eriksson 1674, Simon Henriksson Strand 1675, 1676 
och 1684 och borgmästaren Petter Johansson 1681. Hans Clemetsson Höök som 1681 seglat till Reval 
med frakt för Torfast Eriksson stämdes året därpå på rådstugan för att han vid återfärden gått på grund 
vid Wargön och låtit skutan sjunka.    
  
Även landsköpmän uppges i saköreslängderna ha seglat till Balticum. Henrik Olsson Kieri i Kukkola 
fick 1679 dels böta för 25 sjöfolks olovliga tobaksuppköp i Reval, dels för landsköp mot förbud. Hans 
Johansson i Kiviranta anklagades den 29 april 1685 för att han vid hemresan från Riga seglat förbi 
Åbo utan att deklarera sitt gods. Han urskuldade sig med att en stor storm blåst upp då han närmade 
sig Åbo varigenom han drivit ur den rätta leden då han förlorat ett ankare. Om detta var orsaken är 
tveksamt då tobak införts i sådan omfattning att alla byar blev med olovlig tobak uppfyllda så ingen 
bonde sätter sig mer till staden och inhandlar sin Compagnie Godz.  
 
Ett tecken på att kontakterna med i Balticum var goda antyds av borgaren Johan Hansson Kobergs 
begäran på rådstugan den 19 juli 1684 att få sända sin dotter Kristin till Riga. Han önskade att hon 
skulle få vara hos gott folk och skaffa sig en tjänst emedan han i sin fattigdom inte var mäktig att 
försörja sina många små barn. Borgaren Ananias Danielsson anklagade 1684 förre länsmannen Olof 
Persson Taro i Alkkula för att han för andra gången låtit sin bror Per Persson resa till Reval för att göra 
landsköp. Per Persson blev året därpå borgare i Torneå men omkom vid en seglats från Reval. Hans 
hustru Katarina Henriksdotter gifte om sig med Nils Jönsson Beck från Kalix som blev en mycket 
välbeställd rådman och skeppare i Torneå. Styvsonen Henrik Persson, som tog efternamnet Renbäck, 
gifte sig med dottern till skepparen Torfast Abrahamsson och Annika Hansdotter Grape. 
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Tullräkenskaper för Slottstullen 1559-1626 (Skrivningen av vissa namn och byar i längden anges i 
kursivskrift) 
 
LTR 305:7, 1559, s. 82-84. 
 
Skipp: Anders Ersson [Pudas], Herr Michill [Kyrkoherde Torne], Nils Hindersson och Hans Eriksson. Smör 1 
tna, lax 5 tnr, finska gäddor 3 skpp 14 lp, bernfisk 4 skpp 16 lp, rockor 8 lp, gråskinn 14 timmer, bockskinn 7 st. 
Skipp: Henrik Matsson. Lax 5 tnr, bernfisk 10 lp, abborre 5 lp. 
Skipp Nils Nilsson [Oravainen] i Torne. Lax 16 tnr, berenfisk 2 skepp, finska gäddor 10 lb. Anders Eskilsson 
[Kuju Laivaniemi]. Lax 6 tnr, gråskinn 1 timmer. Herr Michill. Lax 16 tnr, finska gäddor 1 ½ skpp, vitfisk 6 lb, 
gråskinn 1 timmer. Jon Iåpsson [Drucken Övre Raumo]. Lax 9 tnr, finska gäddor 2 ½ skpp, abborre 2 lb, vitfisk 
6 lb, berenfisk 3 lb. Nils Olsson [Varttosaari]. Lax 7 tnr, berenfisk 1 skpp, finska gäddor 1 skpp. 
Skipp Jens Iensson [Äijänpoika Nedre Vojakkala] i Torne. Lax 2 läster, berenfisk 2 lb, finska gäddor 1 ½ skpp, 
vitfisk 1 skepp. Josep Hindrigsson. [Nedre Vojakkala] Lax 2 läster, berenfisk 2 skpp, finska gäddor 1 skpp, 
abborre 10 lb. Jöns Hindrigsson. Lax 16 tnr, berenfisk 1 ½ skpp, rockor 10 lb.  Herr Erick [Kyrkoherde Kalix]. 
Lax 13 tnr, berenfisk 5 lb, finska gäddor 9 lb, vitfisk 4 lb. Lasse Andersson. Lax 2 tnr, finska gäddor 5 lb. 
Skipp:Anders Hindrigsson. Lax 2 tnr.   
 
LTR 307:3,  1560, s. 79-80 
 
Skipp Amund Tordson i Tornö [Anund Olofsson i Armassaari]. Lax 8 läster 4 tnr, sälspeck 1 tna, finska gäddor 1 
skpp 11 lb, sik 5 lb, abborre och mört 14 lb, spikelaxar 107 st, gråskinn 7 timmer. 

Skipp Lasse Jönsson [Äijänpoika] och Joseph Hindersson uthi Woikala by. Lax 4 läster, berenfisk 1 ½ skpp, 
rockor 10 lb, lappe gäddor 8 lb, spikelaxar 16 st, kalvskinn 10 st. 

Skipp Niels Nielsson [Oravainen]  och Anders Eskilsson [Kulju Laivaniemi] ibid. Lax 6 läster 2 ½ tna, rockor 9 
lb, berenfisk 3 skpp 8 lb, finska gäddor 14 lb, spikelaxar 20 st, gråskinn 8 timmer. 

Skipp Lasse Bertilsson och Jöns Andersson  i Laueniemiby. Lax 2 läster 10 tnr, rockor 6 lb, sik 15 lb, finska 
gäddor 14 lb, spikelaxar 5 st, abborre och mört 4 lb. 

LTR 310:4,  1562, s. 32-33 
 
Skipp Niels Nielsson [Oravainen i Vojakkala] införde s:8de. Lax 4 läster 2 tnr , rockor 8 lb, berenfisk 6 ½ skepp, 
gäddor 6 ½ skpp, spikelaxar 30 st. 
Skipp Anundh Olsson [Armassaari] införde s:7de.  Lax 6 ½ läster,  rockor 1 skpp 15 lb, berenfisk 2 skpp 15 lb, 
gäddor 6 ½ skpp, sik 10 lb, spikelaxar 48 st, gråverk 5 timmer. 
 
LTR 311:3, 1563, s. 25 
 
Skipp Jöns Jopsson och Josep Hindersson i Vojakkala. Lax 7 läster 1 tunna, gäddor 6 ½ skpp, rockor 4 lb, 
sälspeck 7 lb, sik 11 lb, abborre 11 lb, gråskinn 14 timmer. 

Skipp Niels Nielsson [Oravainen] i Woiaka. Lax 3 läster 2 tnr, gäddor 6 skpp, rockor 16 lb, berenfisk 2 skpp. 

 
LTR 311:9, 1565. 
 
Skipp Jöns [Jönsson] Drucken i Raumo, Niels Nilsson [Oravainen] i Vojakkala  och Hans Olsson [Drucken] i 
Raumo. Lax 1 läst 3 tnr, gäddor 5 skpp, berenfisk 2 skpp 10 lb, abborre 1 skpp. 
 
LTR 312:3, 1566, s.19-20 
 
Nils Årauain [Oravainen] i Vojakkala införde allena. Lax 6 tnr. 
Skipp Jöns Jönsson [Drucken] i Raumo införde sielff 8de. Lax 48 tnr, gäddor 7 skpp 4 lb, berenfisk 16 lb, Sik 10 
lb, abborre 16 lb. 



 
 

 Sidan 24 2016-12-06 

Skipp Lasse Jönsson [Äijänpoika ] i Vojakkala införde sielff 10de. Lax 6 läster 2 tnr, gäddor 4 ½ skepp, abborre 
30 lb. 
Skipp Lasse Drucken i Raumo  införde s:6de. Lax 2 läster, gäddor 2 skpp, sik 14 lb, abborre 10 lb, spikelaxar 30 
st. 
 
LTR 314:5, 1571, s. 25 
 
Skipp Mårten Håkonsson [prästens dräng]. Lax 1 tna, berenfisk 8 lb, gäddor 7 skpp. 
Skipp Anders Herr Gabriels tienare [Gabriel Kristiernsson Oxenstierna]. Lax 8 tnr, spikelaxar 15 par, torrfisk 32 
lb, berenfisk 16 lb. 
 
LTR 315:4, 1572, s. 25 
 
Nils Oruain [Oravainen]. Lax 29 tnr, spikelaxar 32 st, torrfisk 48 lb. 
Lasse Ersson [Packainen] i Woickala. Lax 16 tnr. 
Josep Hendzon ibid. Lax 8 tnr, torrfisk 16 lb. 
Morten Håkonsson prestens dreng. Lax 16 tnr, torrfisk 32 lb. 
Nils Olsson [Varttosaari] i Nimisby. Torrfisk 56 lb. 
 
LTR 316:5, 1573 
 
Nils Orauain i Waikalby. Torrfisk 464 lb, samfång 368 st. 
Per Jönsson [Drucken] i Ramoby. Lax 20 tnr, torrfisk 64 lb. 
 
LTR 317:3, 1574 
14 sept. Nils Oruain i Woikala. Torrfisk 176 lb.    
Hendrik Ersson [Packainen] i Vojakkala. Lax 16 tnr. 
16 sept. Hans [Olsson] Drucken i Ramoby. Lax 20 tnr, torrfisk 72 lb. 
 
LTR 319:5 1577 
 
Josep Hendsson i Woichala by. Torrfisk 96 lb.    
Lasse Hendsson i Vojakkala. Lax 3 tnr , torrfisk 104 lb. 
Joen Jönsson [Drucken] i Ramoby. Lax 11 tnr, torrfisk 80 lb. 
 
LTR 320:4, 1578, tull 1/16 part 
 
Nils Arffua [Oravainen] i Vojakkala s 9de. Lax 9 tnr, torrfisk 240 lb. 
 
LTR 321:8, 1579 
 
Nils Årffuan [Oravainen] i Vojakkala  s 7. Lax 16 tnr, torrfisk 176 lb. 
Lasse Henriksson i Vojakkala. Torrfisk 32 lb. 
 
LTR 322:4, 1580 
 
Lasse Hendsson i Woikala by. Lax 11 tnr, torrfisk 96 lb. 
 
LTR 324:11, 1581 
 
Henrik Ersson i Bacha [Pakkainen Vojakkala] s. 3. Torrfisk 48 lp. 
Lasse Henriksson i Woykala s.3. Torrfisk 96 lp, lax 2 tnr. 
Jacob [Persson] lappfogdeskrivare. Torrfisk 32 lp. 
 
LTR 326:3. 1582 
 
Lasse Hindriksson i Woikala s 3. Torrfisk 96 lb, lax 3 tnr. 
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Nils Årffuan [Oravainen] i Vojakkala  s 2. Torrfisk 80 lb, lax 4 tnr. 

 
LTR 380:2, 1583 
 
Nils Arffuedsson [Oravainen] i Vojakkala  s 5. Torrfisk 184 lb. 
 
LTR 333:4, 1584 
 
Jöns Persson  i Nemesell s 3. Torrfisk 96 lb. 

Hans Eskilsson [kyrkoherdens son] i Laivaniemi. Torrfisk 208 lb. 

 
LTR 337:4, 1585, s. 20 

Karl Eskilsson [kyrkoherdens son] i Laivaniemi  s 3. Torrfisk 64 lb.   

Nils Årffuad [Oravainen] i Wakall  s 3. Lax 5 tnr, torrfisk 120 lb. 

Anders Eskilsson [ kyrkoherdens son]  s 7. Lax 3 tnr, torrfisk 9 skpp. 

Nils Olsson i Niemis Lappefogte s 2. Torrfisk 64 lb. 

 
LTR 341:4, Stockholm 1586 
 
Nils Orffuad [Oravainen] i Vojakkala  s 8. Lax 5 tnr, torrfisk 12 skpp. 
Opå herr Eskils [Eskil Andreasson Ruuth] skuta hans son. Torrfisk 80 lb 
 
LTR 343:3, Stockholm 1587 
 
Hindrick [Ersson] pachan Vojakkala. Lax 2 tnr, torrfisk 128 lb.   
Jöns Kolff. Lax 1 ½ tna , torrfisk 64 lb.    
Ander Eskilsson [ kyrkoherdens son] s 8. Lax 5 tnr , torrfisk 20 skepp, kalvskinn 32 st. 
Hindrick Jönsson [Kumppani i Niemis?]. Geddor 64 lb.   
  
Niels Arffuesson [Oravainen] i Vojakkala  s 11. Lax 8 tnr, torrfisk 20 skpp, rockor 32 lb. 
 
LTR 346:3, Stockholm 1590, s. 18 
 
Nils Olsson Watusar i Niemis  s 15. Lax 64 tnr, torrfisk 368 lb, kalvskinn 32 st. 

Israel Eskilsson  [kyrkoherdens son] s 5. Lax 11 tnr.   

Nils Årffuad [Oravainen] i Vojakkala  s 8. Lax 2 läster, torrfisk 192 lb. 

 
LTR 348:3, Stockholm 1591 
    
Nils Årowans [Oravainen] i Vojakkala Lappe foughte s 10. Lax 24 tnr, torrfisk 136 lb. 
  
 
LTR 350:2, Stockholm 1592 
 
Nils Orewans [Oravainen] i Vojakkala  6 båtzmen. Lax 21 tnr , torrfisk 144 lb.  
 
LTR 354:3, Stockholm 1594 
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Hindrich [Ersson] Packan i Woickala s 4. Lax 18 tnr, torrfisk 272 lb. 
Jöns Oluffson [Kaisa] i Niemis s 10. Lax 16 ½ tna, torrfisk 168 lb.  
  
Peder Jönsson [Pakkainen] i Kokola  s 2. Lax 8 tnr, torrfisk 40 lb. 
 
LTR 355:5, Stockholm 1595 
 
Hans Orauien [Oravainen] i Vojakkala s.8. Lax 8 tnr, torrfisk 6 skpp. 
Jören Matzon [Skrädder i Pudas] s.3. Strömming 24 tnr. 
 
LTR 357:2, Stockholm 1596 
 
Per Jönsson [Pakkainen] i Kochalu s 4. Lax 16 tnr, torrfisk 64 lb. 
Lasse Henriksson i Vojakkala lappfogde i Tornö s 10. Lax 16 tnr, torrfisk 192 lb. 
Opå Nils Årffuadz [Oravainen] i Vojakkala skuta s 14. Torrfisk 240 lb, lax 29 ½ tna. 
 
LTR 367:3, Stockholm 1600 
 
Erik Hindersson [Pakkainen] i Wojkala  s 12. Lax 4 tnr, torrfisk 32 skpp.  
  
Olof Anundsson [d.y. Tulkki] i Armassari  s 8.  Torrfisk 24 skpp, lax 7 tnr. 
Joen Håkansson [Lempeä] i Ramo  s 5. Torrfisk 64 lb. 
 
LTR 373:3, Stockholm 1602 
 
Olof Larsson [borde vara Lasse Olsson i Övre Raumo]. S 7.  Strömming 1 tna, torrfisk 5 skpp. 
 
LTR 452: VII, Nyköping 1604, inskeppat från Torne 
 
Jöns Marcusson i Torne [Björkön]. Lax 30 tnr, torra gäddor 2 skpp. 
 
LTR 379:2, Stockholm 1606 
 
Jöns Marcusson [Laivaniemi]. S 6.  Lax 16 tnr, torrfisk 1 ½ skpp.   
Lars Larsson [Haparanda] S 4. Lax 8 tnr , torrfisk 2 skpp. 
 
LTR 379:IV, Stockholm 1607 
 
Lars Larsson.  S 2 från Torne. [Haparanada]. Strömming 8 tnr, kramsill 3 tnr. 
LTR 380:1, Stockholm 1608 
Lars Hindersson. Vojakkala. Lax 40 tnr. 

 
LTR 387:2, Stockholm 1613   
 
Jöns Marcusson [Laivaniemi]. Lax 10 tnr, torrfisk ½ skpp.    
LTR 390:3, Stockholm 7 september 1615 
 
Jöns Marcuson [Laivaniemi]. Lax 8 tnr, strömming 4 tnr. 

LTR 392:3, Stockholm 1616 

 
3 september 1616: Jöns Marcusson ifrån Tårnöö. [Laivaniemi]. Lax 8 tnr, torrfisk 4 skpp.  
4 september 1616: Lars Hindersson ifrån Tårnöö. [Vojakkala]. Lax 1 läst, torrfisk 6 skpp. 
2 oktober 1616: Lasse Hensson till Tornö, s.7. Spannmål 70 tnr, salt 5 tnr, osmundjärn 1 fat 2 lp. 
4 oktober 1616: Jöns Marcusson till Tornö, s.8. Spannmål 78 tnr, osmundjärn 3 lp, stångjärn 3 lp.
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LTR 394:3, Stockholm 17 oktober 1617 
 
Lars Hindersson [Vojakkala]. Lax 8 tnr, torrfisk 4 skpp.  
 
LTR 397:3, Stockholm 12 oktober 1618 
 
Lasse Larsson [Haparanda]. Infört. Lax 8 tnr, torrfisk 3 skpp.    
 
LTR 397:1, från Stockholm 23 oktober 1618 
 
Lasse Larsson [Haparanda]. Utfört. Spannmål 65 tnr, hampa 16 lb, salt 2 tnr. 
 
LTR 400:2, Stockholm 8 augusti 1619 
Jacob Persson. Tornö. Lax 12 tnr, torrfisk 20 lb, tjära 8 tnr 
 
LTR 415, Stockholm 1624 
 
8:e weckan: Anders Persson [borgmästaren] Tornö stad. Torrfisk 15 skpp, tjära 16 tnr, smör 1 tna, renhudar 150 
st, tran 8 åmar, fjädrar 16 tnr. 
8:e weckan: Josep Persson Tornö stad. Torrfisk 5 skpp, smör 2 ½ tna, tjära 2 Dr, nors ½ Dr, rissbitare 15 st, tran 
2 fat. 
24:e weckan: Josep Persson Tornö stad. Tjära 1 ½ Dr, torrfisk och abborre 1 skpp, bockskinn 2 ln, smör 15 tnr, 
lax 15 tnr, torrgädda 20 skpp, strömming 1 Dr, renhudar 40 st. 
24:e weckan: Henrik Clemetsson i Tornö stad. Salt kött 5 tnr, lax 19 tnr, smör 12 tnr, salt fisk 1 Dr, fjädrar 12 
tnr, strömming 5 ½ tna, spickelax 16 st, oxhudar 4 st, torrfisk 10 skpp, abborre? 
 
LTR 419:1, Stockholm 1626 
 
2 september: Peder Pedersson i Tornöö. Lax 80 tnr, sik 8 tnr, strömming 30 tnr, tjära 14 tnr, renhudar 150 st, 
fjädrar 2 tnr, bockskinn 3 decker, lappskor 800 par, gråskinn 150 timmer, torrgäddor 12 skpp, S. sik 4 skpp, 
bernfisk 2 skpp, abborre 5 skkp. 
2 september: Anund Olofson i Tornöö. Lax 60 tnr, strömming 10 tnr, sik 8 tnr, smör 4 tnr, gäddor 9 ½ skpp, 
abborre 2 ½ skpp. Studente gerd: lax 2 tnr, strömming 2 tnr, sik 1 tna, smör ½ tna, gäddor 1 skpp. 
6 september: Hindrik Clemetsson i Tornöö. Lax 84 tnr, smör 6 tnr, sik 6 tnr, smör 5 ¾ tna, bockskinn 4 dockor, 
torrgäddor 12 skpp, renhud 1. Studente godz: smör 3 lp, bröd 1 tna, strömming ½ tna, kött 3 lp, ost 2 lp, klops 1 
lp.  
LTR 420:1, 1627 
 
21 september: Peder Pedersson i Tornö. Lax 110 tnr, smör 30 tnr, torrfisk 20 skkp, strömming 30 tnr, gråverk 20 
timmer, spickelaxar 10;  i Uppsala lax 10 tnr. 
24 september: Hindrik Nilsson [Oravainen] i Tornö.  Lax 16 tnr, smör 4 tnr, torrfisk 9 skkp, strömming 2 tnr, 
oxhudar 2 , kohudar 2. 
24 september: Johannes Martini [Wargius]. Lax 2 tnr, Strömming 2 tnr, Sik 2 tnr. 
25 septenber: Hindrik Joensson i Tornö. Lax 88 tnr, gäddor 5 skkp, bernfisk 5 skkp, smör 6 tnr, abborre 3 skkp. 


