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Ordföranden har ordet 
 

Under sommaren dämpades spridningen av coronaviruset och allt såg hoppfullt ut i de flesta 

länder. Lättnader i restriktioner genomfördes och ytterligare lättnader diskuterades under 

hösten, men samtidigt tilltog pandemin i flera länder i Europa. Även i vårt land tilltog 

spridning av viruset och nya omfattande skärpta restriktioner och rekommendationer 

beslutades av regeringen och Folkhälsomyndigheten.  

 

De återupptagna forskarträffarna i vår forskarförening, som vi startade i september, har 

avbrutits och vi har beslutat ställa in samtliga aktiviteter, som kräver fysiska möten, 

tillsvidare. Hur det kommer att bli med planerade aktiviteter som årsmöte, släktforskningens 

dag m.m. under våren 2021 vet vi inte i nuläget. På vår hemsida https://matarengi.org/ 

kommer vi att informera om vi kan genomföra några aktiviteter under kommande vårtermin.  

 

I år blir kanske ingenting som vanligt kring stundande jul-, nyårs- och trettondagshelger. 

Kommer vi att kunna träffas och umgås med våra nära och kära? Kan äldre personer träffa 

och umgås med sina barnbarn? Frågorna är många. Regeringen och myndigheter planerar 

återkomma med nya rekommendationer och restriktioner inför nämnda helger i mitten av 

december. Vi får avvakta och se om virusspridningen minskat och man kommer att lätta på 

några restriktioner eller om vi får vänta tills vaccinationerna, som planeras starta i början av 

nästa år, har gett önskad effekt för äldre och riskgrupper. 

  

Hösten har varit mild och ovanligt lång på våra breddgrader i mellersta Tornedalen. 

Visserligen fick vi en köldknäpp med ca 30 cm snö redan 18 oktober, som därefter p.g.a. allt 

regnade smälte bort så att det lagom till Alla helgons dag åter var barmark. I skrivande stund 

25 november har isarna i sjöarna nyligen lagt sig men Torne älven är fortfarande öppen och 

flyter stilla. Solens båge över horisonten blir snävare för att vid vintersolståndet 21 december 

strax söder om norra polcirkel tangera horisonten. Därefter går det mot ljusare tider – 

förhoppningsvis både bokstavligt och bildligt. 

 

 

Med tillönskan om God Jul och Gott Nytt År! 
 

 

Thomas Wahlberg 

Ordförande 
 

 

  

https://matarengi.org/
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Information  

Matarengi Forskarförening ställer in samtliga aktiviteter som kräver fysiska möten tillsvidare, 

under rådande situation med spridning av covidsmitta.  

Styrelsen för Matarengi Forskarförening 

Ordförande: Thomas Wahlberg 

1:e vice ordförande: Tomas Simu  

2:e vice ordförande: Vega Kihlström 

Styrelseledamot/kassör: Bror-Erland Härmä 

Styrelseledamot/sekreterare: Marianne Rantapää 

 

Ersättare: 

Ingrid Fryksell 

Monica Simu 

Åke Ersson 

Ann-Kristin Sundelin 

 

Medlemsavgift för 2021 

 

I februari kommer ni att få påminnelse om inbetalning av medlemsavgift och kallelse till 

årsmöte 2021. Besök vår hemsida https://matarengi.org och delta i våra aktiviteter. Som 

medlem får du tillgång till Erik Wahlbergs släktforskning på hemsidan https://erikwahlberg.se 

via internet.  

Medlemsavgiften inbetalas till bankgiro 5715-0831, från utlandet/ulkomailta/abroad BIC 

SWEDESS, IBAN SE 42 8000 0826 4498 3256 5965. Uppge alltid namn och aktuell e-

postadress vid betalning. 

 

150 kr/medlem 

200 kr/familj 

200 kr/organisation 
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Utdrag ur dagverksbok 1934 för flottningen vid Torne älv i Karungi 

distrikt 

             
                                                             Foto från NKFC:s bildarkiv 
 

Dagverksbok 3 april 1934. Karungi distrikt 1. 

Seth Kankanranta Selim Rousu  Seth Rousu 

Emil Mörtti  Matti Kankanranta K. Tuohea 

S. Sipola  W. Waara  Erik Kankanranta 

Isak Mörtti  Wille Keskitalo Karl Simu 

Heikki Simu  Frans Pajala  Elis Väärälä 

Bror Asplund Henning Senbom    Karl Liikamaa 

Wiljam Mäki  Eino Pipping  Einar Nilson 

Ax. Konstenius Sakari Konstenius W. Konstenius 

Jussi Rousu  Elis Niemi  Oskar Ailinpieti 

Pauli Hooli  Alarik Keskitalo  Karl Järnström 

Erkki Ojanperä Antti Keskitalo Ernst Mörtti 

Elov Rousu  Ernst Huhta  Valter Johansson 

Väinö Myllymäki Matti Husa  Heikki Kostenius 

August Alamaa A. Keskitalo  Maunu Rousu 

Dagverksbok 1934 

Maunu Rousu Juho Järnström Paavo Hooti 

Antti Järnström Kaarlo Ojanperä Pauli Gumse 

Leo Myllymäki Juho Mäntynenä Ilmari Rousu  

Emil Rousu   Kaarlo Keskitalo 

 

/Vega Kihlström 
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Min koppling till släkten Bure 
Tomas Simu 

Tomas Simu f. 1960 i Övertorneå 

Viola Paavola f. 1930 i Orjasjärvi, d. 2020 i Övertorneå 

Hugo Paavola f. 1904 i Haapakylä, d. 1986 i Orjasjärvi 

Isak Pettersson Paavola f. 1877 i Orjasjärvi, d. 1926 i Orjasjärvi 

Margareta Wilhelmina Isaksdotter Tolppi f. 1852 i Turtola Finland, d. 1933 i Orjasjärvi 

Matilda Wilhelmina Andersdotter Forsell f. 1812 i Påtan Torneå Finland, d. 1874 i Orjasjärvi 

Ulrika Sofia Pehrsdotter Grape f. 1784 i Jukkasjärvi, d. 1865 i Turtola Finland 

Anna Andersdotter Hackzell f. 1749 i Luleå, d. 1795 i Jukkasjärvi 

Anders Mårtensson Hackzell f. 1705 i Luleå, d. 1757 i Nedertorneå 

Anna Nicolausdotter Plantin f. 1663 i Luleå, d. 1725 i Luleå 

Nicolaus Olai Plantin f. 1629 i Umeå prästgård, d. 1685 i Nederluleå 

Malin Zachariasdotter Bureus f. 1605 i Nora, d. 1689 i Baggböle 

Malin Magdalena Engelbrektsdotter Bure f. 1581 i Säbrå, d. 1668 i Översjäla 

Elisabeth Andersdotter Bure f. 1549 i Storkåge, d. 1597 i Själevad 

Anna Andersdotter Bure f. 1512 i Storkåge, d. 1583 i Kåge 

Anders Jakobsson af Bure f. 1475 i Bureå, d. 1539 i Kåge 

Jakob Andersson Bure f. 1450 i Bureå, d. i Bureå 

Anders Olofsson Bure f. ca 1425 i Bureå, d. i Bureå 

Olof ”Gamle Olof” Hersesson f. 1380 i Bureå, d. i Bureå 

Härse, nybyggare och säljägare i Bure 
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FORNJOTR  
Myten och historien om ett vikingafolk vid Bottenviken 

 

Östen Bucht 
 

Myter om forntida folk finns det gott om i världshistorien. En del av dem har befäst sin 

existens och bildat samhällen, säger Lars Hermodsson i sin bok 1993 om goterna. Detta, 

medan andra har försvunnit ur historien utan att lämna några spår efter sig eller har måhända 

kvarlämnat minnen och monument till eftervärlden. Ett sådant folk var etruskerna, ett 

fängslande försvunnet folk i mellersta Italien som lockat många svenska arkeologer till 

internationellt spännande upptäckter! Här har bl. a Svenska Institutet i Rom redan för drygt 50 

år sedan satt satt spaden i den viterbesiska myllan, Aquarossa. Institutets grävningar 

finansieras av den svenska staten.  

 

Detta om etruskerna. Men som Hermodsson säger, vissa folks öden blir till sägner och myter. 

Den engelska historikern Karen Armstrong har 2005 på ett kunnigt sätt gett ut en fullödig 

orientering i ämnet i sin lilla bok Myternas historia. Karen Armstrong framhåller att alla vill 

vi veta varifrån vi kommer, men eftersom vårt ursprung förlorar sig i urtidens dimmor har vi 

skapat myter om våra förfäder som inte är historiska men tjänar till att förklara nutida 

föreställningar till miljö, grannar och sedvänjor. 

I den förmoderna världen insåg de flesta människor att myten och förnuftet kompletterade 

varandra. Var och en hade sin sfär, sitt särskilda kompetensområde. Och människorna hade 

behov av båda tänkesätten. En myt var en händelse som i viss mening hade inträffat en gång 

men också ständigt fortsatte att inträffa. Myten hjälper oss ”att få en skymt av verklighetens 

kärna”. 

 

Hur ska vi då med Armstrongs tankesätt se på sägnen och myten i Fundinn Noregr sagan 

nedtecknad på 1200-talet (men refererar till äldre tider) där det berättas om Fornjotr, kungen 

av Kvenland, och hans ättlingars utfärd från Kvänland till lands och på hav för att söka efter 

deras bortrövade syster Goi. Kvenland, det ligger öster över det havsbotten som vetter mot 

Gandvik, det vi kallar Helsingjabotn. (”Kvenland. Þat er fyrir austan hafsbotn þann, er gengr 

til móts við Gandvík; þat köllum vér Helsingjabotn”). Helsingjabotn och Kvenland låg således 

i den innersta delen av Bottenviken. Här ger myten som Armstrong säger, en skymt av 

verkligheten!  

 

Vi vet att de nordliga trakterna, där speciellt norrmännen lokaliserat dessa kväner, hamnade, 

enligt Adam av Bremens berättelse, rätt så tidigt också i svenska ögon. Olof Skötkonungs 

sonson Anund misslyckades i sitt försök år 1060 att erövra kvänernas land. Men konkurrensen 

i dessa trakter fanns i första hand mellan kväner, norrmän(danskar) och karelerna (de rysk-

novgorodska mellanhänderna/pomorerna). Men de som tidigast talade om vilka folkgrupper 

som här kom i kontakt med varandra var i första hand norrmännen.  

 

Fundinn Noregr sagan om grundandet av Norge med kväner från 

Kvänland vid Helsingabotn såsom en av budskapsbärarna. 
 

Fundinn Noregr sagan är som sagt nedtecknad på 1200-talet av en okänd författare, men 

handlar om Norge betydligt tidigare, illustrerar framför allt genom sin omvärldsbild hur nära 

relationer det fanns mellan kvänerna i Kvänland, - de norrgående hälsingarna vid 

Helsingjabotn - och norrmännen i Nordnorge. Föreställningarna om Kvänlands belägenhet vid 

Helsingabotn var i Norge helt klar.  
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Fundinn Noregr med sina mytiska föreställningar om forntida 

småkungar. Nedan översatt till svenska. 
 

1. Om bröderna Nór och Gór 

Fornjotr har konungen hetat, han som rådde över Gotland, Finnland och Kvenland, det ligger 

öster över den havsbotten som vetter mot Gandvik, det vi kallar Helsingjabotn. Märk väl att  

vikingatidens Finnland [finn – jägare] låg i nuvarande Egentliga Finland (Varsinais Suomi) i 

sydväst. Något annat Finnland existerade inte på den tiden! Uppgiften om Gotland kan inte 

heller utan vidare avvisas eftersom den antyder havsorienterade handelsledkontakter som i 

nedre Tornedalen åskådliggörs av platsnamn som Vispiinsaari och Vojakkala (av vojolainen – 

gotlänning). 

Fornjotr hade tre söner, en hette Hlér, han som vi kallar Aegi (havets jätte Egil). En annan 

hette Logi (eldens herre), en tredje Kari (vindens herre), han som var far till Froste, Snaes den 

Gamles far. Hans son i sin tur hette Torri som hade två söner varav en hette Norr, en annan 

Gorr. Dottern hans hette Goi. Torri var en stor blotman. Han blotade (offrade) varje år under 

midvintern. Det kallade man Torrablot och av det fick månaden sitt namn [d.v.s 

Torrimånaden fram till runt 24 januari]. 

 

Förutom i Fundinn Noregr (Norges fundament/grundläggande) omnämns Torr som kung av 

Gotland, Finnmark (Lappland) och Kvänland, även i det vidlyftigare Hversu Noregr Bygdist  

(hur Norge bebyggdes) nedtecknad på 1300-talet men refererar till betydligt äldre tider.  

[Dessa sagor måste iakttas, studeras, förklaras med hjälp av de föreställningar, uppfattningar 

och sedvänjor som genomsyrade samhällena under aktuell tidsperiod. En bra källa i det 

sammanhanget är Åke Ohlmarks Fornnordiskt lexikon, från 1982.] 

 

En vinter vid tiden för Torrablot hände det sig att Goi kom utom synhåll ( ”i brott”) och man 

for och letade efter henne men man hittade henne inte. Och efter att en månad lidit lät Torri så 

att blota, så att de blev blöta av svett, för att utröna var Goi hade hamnat. Detta kallade de 

Goiblot [d.v.s Göjemånaden fram till runt 24 februari]. Men det blotet visade inte var hon 

hade hamnat. Under midvintern, Torrimånaden, offrades enligt norrön sed åt Oden.  

 

[Under Göjemånaden blotades det åt Njord, sjöfärdernas och sjöhandeln herre. Kvänerna 

blotade (offrade) således enligt denna saga, inte åt Jubmel som var, jägarnas, samernas, 

finnarnas och de schamanistiska bjarmernas i Bjarmland gud]. 

 

När tre vintrar sedan gått lovade hennes bröder strängeligen varandra att de skulle leta efter 

henne och skiftade så letandet att Norr skulle leta till lands och Gorr skulle leta kring utskär 

och öar och han färdades till skepps. Båda dessa bröder hade följemän. 

 

Så höll Gorr sina skepp längs havsbottnen och kom så till Ålands hav. Sedan letade han vida 

omkring Sveaskär och kring alla öar som ligger i Eystrasalt. Efter detta letade han i 

Götaskär och for sedan till Danmark och undersökte där kring alla öar. Han fann där sina 

fränder som härstammade från Hlé den Gamle på Hlésey, berättade om sin färd och fortsatte 

vidare men kunde inte få något besked om sin syster. 

 

Norr, hans broder, väntade till dess snön lade sig på bergen och skidfärden var god. Efter det 

for han från Kvänland innanför havsbottnen och kom till de trakter där det fanns människor 

som kallas lappar. Det är bakom Finnmark. Lapparna ville förbjuda dem att överfara och det 

blev där en strid och så rakt inpå och listigt gick Norr fram i striden att deras fiender blev 
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förskräckta då de hörde stridsrop och vapenbruk och gav sig så lapparna på flykt. Norr for 

sedan västerut till Kölen och var där länge ute så att de inte visste om några människor och 

sköt djur och fåglar till mat och kom där till en trakt där vattnen föll västerut från fjällen. 

 

 
Då följde de längs vattnen och kom till havet. Där mötte de en stor fjord som var en 

havsbotten. Där låg stora bebodda bygder och stora dalar längs fjordarna. Där mötte dem 
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uppbådat folk som var genast redo till kamp mot Norr men han ledde sitt följe som vanligt 

och allt folket föll eller flydde, för Norr och hans män gick fram som gräsbrand över åker. 

 

Sedan for Norr kring hela fjorden och lade den under sig och han utsågs till konung över de 

härader som låg innanför fjorden. Norr uppehöll sig där över sommaren tills det blev snö på 

bergen. Då styrde han i riktning mot den dalen som ligger söder ut från fjorden och till den 

fjord som nu kallas Trondheim. Somliga av sina män lät han fara längre framom Märina. Han 

lade under sig allt var han for och när han hade kommit söder över det fjäll som låg söder om 

dalbottnen, gick han söder längs dalen tills han kom till ett stort vatten som de kallade Mjör.  

 

Då vände han än en gång mot fjällen ty man hade sagt åt han att hans män hade farit 

”osegrande” mot en konung som hette Sökni. Sedan kom de till det häradet som kallades 

Valdres. Därifrån for de sjöledes och kom till en lång smal fjord som heter Sogn. Där träffade 

de på Sökni och var där med om en stor strid ty Sökni drog sig inte undan följemännen. Norr 

gick hårt fram och växlade hugg så att Sökni föll liksom en stor del av hans följe. 

 

2. Nórs färd till Norge för att leta efter sin syster. 

Efter detta färdades Norr i den fjorden som går norr om Sogn. Där hade Sökni förut rått. 

Den kallas nu Soknadalen. Där vistades Norr länge och fjorden heter nu Norrafjorden. Där 

träffade han sin bror Gorr. Men ingen av bröderna hade fått veta något om Goi. 

 

Gorr hade lagt under sig alla de yttre länder till vilka han kommit söderifrån och bröderna 

delade länderna sinsemellan. Norr fick alla de länder som låg på fastlandet och Gorr skulle få 

alla de öar via vilka han, från fastlandet sett, hade färdats med skepp. 

 

Efter detta for Norr till upplandet och kom där till det som nu heter Hedmark. Där rådde en 

konung vid namn Rolf på Bjargi. Han var son till jätten Svada norr om Dovre. Rolf hade rövat 

bort Goi Torradotter från Kvänland. Han gick mot Norr och bjöd honom till envig. De 

kämpade länge och vart båda sårade. Men efter detta enades de så att Norr fick Rolfs syster 

och Rolf fick Goi.  

 

[Det är lätt att i detta fall erinra om det litterärt högklassiga Kalevalaéposet som 

komponerades av Elias Lönnrot 1000 år efter vår myt. I Kalevala framträder Pohjolas jungfru 

Marjatta som lockar hjälten och förste älskaren Lemminkäinen och smeden Ilmarinen till 

äventyrliga färder norröver mot Vita havs trakten] 

 

Därpå vände Norr tillbaks till det rike han hade lagt under sig. Det landet kallade han Norveg. 

Detta rike rådde han över så länge han levde och efter honom hans söner som delade landet 

mellan sig. På det sättet började rikena att minska i storlek alltefter som konungarna blev fler 

och minskades på det sättet till fylken. 

 

3. Beiti fick Norge 

Gorr hade öarna och han kallades därför sjökonung. Hans söner hette Heiti och Beiti. De var 

mycket övermodiga. De gick ofta till angrepp mot Norrs söner och orsakade dem mycken 

strid och var av och till segerrika. Beiti lade med sina skepp till det som nu heter Beitskär och 

Beitstod. Där lät han draga skeppen från Beitstods hamn nordväst över Eldueid norr om 

vilken Naumdal ligger. Han satt i aktern och höll i styråran och tillägnade sig allt land som låg 

babord om honom och det var mycket land med stora bebodda trakter. Gorrs son Heiti var far 

till Sveida sjökonung som i sin tur var fader till Halvdan Gamle, Ivar Upplandsjarls fader. 

Han i sin tur var far till Östen Glumra den rike och rättrådig Ragnvald Jarls fader. 
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Nätutgåva av Zoe Borovsky – september 2000 borovsky@darkwing.uoregon.edu 

Översättning till svenska, september 2009/ Öbt  

 

Sammanfattande diskussion 
Vad kan vi få ut av allt detta? Varför ger myten denna långväga, för norsk historia, 

förmedlande mellanhandsroll (”Nils - Holgersson – roll”) åt kvänerna? Var det för att 

kvänerna var allmänt kända som vana sjöfarare och långväga färdmän? Deras hemtrakter låg i 

det kustnära Helsingjabotn. Helsingnamnet förekommer än idag som traditionsbärare alltifrån 

Helsingör i Danmark, Helsingborg i Skåne genom Götaskär, Eystrasalt och Helsinge i Ålands 

hav till Helsingtuna i Helsingland och Vasatraktens Helsingby, Bottenvikens Helsingjabotn 

och Helsingbyn i Tornedalen.  

 

Det är uppenbart att kvänerna är i denna myt komplett invävda i den vikingatida 

norröna omvärlden och mytiska föreställningar om forntida småkungar. 

 

Fyndet av det s.k T-formiga redskapet, daterat till 2.000-1.800 f.Kr och med spridning i ett 

femtiotal exemplar längs kusten från Finska viken i söder till Österbotten, Ångermanland och 

Tornedalen (Juoksengi by) visar att kvänerna seglade inte på för dem obekanta farvatten. Se 

vidare på bilaga 1 sid 9 nedan. 

 

Hälsingarnas tidiga spår och representation längs Bottenvikskusten stämmer väl överens med 

vad som gällt världen över, nämligen att de folkgrupper som haft möjlighet att förflytta sig 

längs havskusterna har spritt sig snabbast och geografiskt längst jämfört med folk som brett ut 

sig till lands utan tillgång till öppna vattenleder.  

 

Mellannorrlands maktcentra med Högom som huvudort. 

Den inom Bottenhavs- och Bottenviksregionen utan konkurrens främsta resursmässiga 

kapaciteten för ett sådant dominerande uppträdande fanns tidigt i Mellannorrlands maktcentra 

i Hälsingland och Medelpad vilka på ett tydligt sätt klargjorts av inte minst P.H Ramqvist 

och Stefan Brink (Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 14, 1987, respektive nr 27, 1994).  

 

Den centrala platsen i Kvänland –Hälsingbyn vid Helsingabotn – måste ha stått i någon 

relation till Mellannorrland där arkeologen Per Ramqvist (1987) framhållit förekomsten av 

”sju folkland” nämligen Alir, Sunded, Norrstigen, Medelpad, Södra Ångermanland, Norra 

Ångermanland och Nordmaling. Från dessa centra i Mellannorrland lades den tidiga grunden 

och ”orienteringsspåret” för även 1300-talets slutliga kolonisering av Bottenviksregionen. Att 

de norrgående hälsningarna/ kvänerna, norrmännen och karelerna [av fi. karja ’skara, grupp’] 

var de tidiga huvudaktörerna i norr berodde på att de var och en i sina samhällsbildande 

basnäringar – fiske, åkerbruk, boskapsskötsel och ”korsvägsläge” – hade fasta resurskärnor 

varifrån, under ”lediga årstider”, utfärder kunde göras till trakter där jägarfolk [no finn 

’jägare’] vistades. Dessa jägarfolk bestod av naturliga skäl av små grupper som inte 

resursmässigt, i ett nomadiserande liv, kunde bilda någon växande befolkning och expansiv 

styrka (Marvin Harris:The Origins of Cultures, 1977).  

 

Även om koloniseringen berörde vidsträckta, verkligt sparsamt bebyggda, landamären i norr 

så uppstod konkurrens om nya livsutrymmen. Det i Egils saga (nedtecknad ca 1240, men 

refererar till 870-talet e Kr) antydda karelska försöket att lägga Kvänland under sig ledde 

tydligen inte till att kvänerna blev ett karelskt lydfolk. Eftersom lydfolk inte behöver kuvas, 

visar karelernas försök till erövring/övermanning att Kvänland uppfattats som självständigt.  

 

mailto:borovsky@darkwing.uoregon.edu
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Det är därför inte förvånande att Egils saga talar om en egen kung i Kvänland benämnd 

Faravid. Detta personnamn förtjänar en närmare tolkning. Efterleden ”vid” betyder ”kämpe” 

såsom i Vidar, Arvid, Torvid, Frövid etc (R.Otterbjörk 1979, R.Palm 2004). Faravid för 

också lätt tanken till förnamnet Farthiegn. Fartiekn, är känt från slutet av 1200-talet och 

början av 1300-talet som bygdehövdings-/lagmansnamn i Ångermanland/Hälsingland. Se 

gärna vidare i E.G Lindgrens skrift: Om Fartegn, en ångermanländsk storman 

(Ångermanland 12, 1972). Detta namn bör till betydelsen vara identiskt med Faravid. Någon 

identitet med personerna behöver naturligtvis inte finnas. Däremot verkar detta antyda 

släktskap rent språkligt sett. Förleden är utan diskussion lika och kan härledas från det 

germanska begreppet ”fara” d. v. s släktgrupp eller ätt (Harrison 1999).  

 

I 1543 års ”Skatteboken af Medelpad” finns under Sköns socken byn Färsta skriven som 

Ffaresta. År 1535 skrivs byn Ffarresstadh, år 1547 Farastad och 1562 Farstad. Detta indikerar 

var förleden fara i Faravid hör hemma språkligt sett. I Sköns socken och grannsocknen Alnö, 

förekommer år 1543 förnamnet Fartiekn i namnets förkortade form Fale. Vid Sköns kyrka 

finns dessutom bygdehövdingen Fartiekns (känd 1300-1314) eller hans son Niklis (k.1327, 

1352) gravsten. Vad sedan gäller efterleden ”vid” så bör den kunna likställas med ”tegn” d.v.s 

edsvuren krigare/fri man. Eventuellt kan tiekn, tegn vara ursprungsformen till djäkne. 

Benämningens egentliga ålder antyds av Nolbystenens i Njurunda, Medelpad text: ”Bergsven 

och Sigfast och Fride reste denna sten efter Bure, sin fader. Men Fartägn märkte” och i 

Glavendrupstenens runtext: ”Ragnhild satte denna sten efter Alle, Sölvernas gode, vighärens 

hedervärde tegn.”. Noteras kan också att en av den danske kungens myntmästare i början av 

1000-talet var en engelsman med namnet Farthein. ”Thegn” betecknade i England en av 

kungen betrodd man som deltog i maktutövningen vid kungens sida. Tegn-benämningen 

förekom framför allt i Västergötland och kom till mellersta Norrland förmodligen via 

Trondheim/Nidaros. Namnet Fartiegn förekommer på norskt område åtminstone ända in på 

1500-talet. (Bucht 2014:106-107) 

 

Sagor, sägner och myter innehåller eller bygger, som nämnts ovan, ofta på fragment av fakta 

från verkligheten. Källornas framställning om kvänerna befinner sig därför i gränslandet 

mellan myt och spår av verklighet. En verklig detalj är däremot uppgiften i kung Alfred av 

Wessex rapport om Ottar från Hålogalands resa någon gång 870-890 e Kr längs den norska 

kusten norrut mot Nordkapp och hur kvänerna bär sina båtar vid sina färder mellan sjöarna i 

fjällnära trakter.  

 

Ett mytiskt inslag är däremot hur kungadottern Goitas bröder Norr och Gorr begav sig från 

Kvänland för att leta efter sin försvunna syster. Gorr for till havs längs havsbottnens innersta 

delar till Ålands hav, vidare till de svenska öarna och de götiska öarna till Danmark där han 

träffade på sina fränder som härstammade från Hlé den gamle från Hléseyn (Laesön). Norr å 

sin sida färdades från Kvänland på skidor till lands inåt från havsviken Helsingjabotnn (fyrir 

innan hafsbotnin ) och kom till en trakt där folket kallades för lappar. Därifrån gick färden 

vidare över Kölen till Trondheim, via ”Maerina”(Möre) till Mjör, Valdres och Sogn. 

 

Norrs färd gick således från Kvänland genom Ångermanlands lappmarker och 

Jämtland/Härjedalen över Kölen till Trondheim. Det här stråket från Mellannorrland 

till Norge d.v.s från landskapen Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Jämtland, 

har som nämnts ovan, uttömmande behandlats av Ramqvist och Brink. Här visar myten 

”en skymt av verkligheten”. Visste kvänerna om detta lika bra som norrmännen själva. 

Ställ den retoriska frågan. 
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Kvänernas aktiviteter finns omnämnda även i Norna-Gests saga där det sägs bland annat 

följande: ”Sigurd Ring [uppländsk bygdehövding] var inte där, ty han var tvungen att värja 

sitt land Sverige, då kurer och kväner härjade landet”. Kurerna, en baltisk folkstam - idag ett 

språkligt sett praktiskt taget utdött folk - hörde hemma vid kusten mellan nordvästra Litauen 

och sydvästra Lettland. 

 

Vi kan konstatera att flera kring Östersjön och Bottniska viken aktiva folkgrupper finns 

omnämnda i de vikingatida sagorna och sägnerna dock inte friserna vilka ändå spelat en av 

många historiker erkänd aktiv och betydande roll inte minst i den vikingatida handeln kring 

Östersjön. Redan omkring år 1158 fick nämligen ett cistercienserkloster i Sigtuna laxfiske i  

Kemi älv och byn Sihtuna sitt namn – en by belägen väster om Kemi älv fyra mil från kusten. 

Säsongsfiskande frisbesläktat folk från Mälarområdet blev till en del bofasta där medan 

motsvarande område i Helsingbytrakten var redan ockuperat av norrgående helsingar.  

Den tidsperiod under vilken de norrgående hälsingarna redan bebor nämnda områden längst 

uppe i norr bör kunna härledas till just den tid på 870-talet då Torolf Kveldulfsson och 

Faravid i Kvänland var aktiva. Berättelsen om deras samverkan i försvaret gentemot karelerna 

873 och 874 har inslag av närmast dokumentär art - bär således inte mytens särdrag. 

 

Det var friserna som låg bakom etablerandet av Birka. Deras närvaro norröver indikeras inte 

minst av ortnamnet Husum i Ostfrisland och Husum i Ångermanland.  Se sid 554 i Harrison: 

”Jarlens sekel”. En hypotetisk fråga är också om de sjöfarande friserna hade någon kontakt 

eller samband kvänerna. Hur bör man annars förklara de många frisiska mynten i de samiska 

offerplatsfynden? Har de verkligen blivit ”återexporterade” via Ryssland till Lappland, som 

enstaka forskare hittills utgått ifrån? Genom vilka kanaler kan detta ha skett? Mera troligt är 

att det var kvänerna – de norrgående hälsingarna – som tog de frisiska mynten till Lappland 

och samerna. Detta antingen direkt eller via handel med friser vilka hade under andra halvan 

av 1100-talet etablerat en handelskoloni i Sigtuna vid Kemi älv (Starbäck: Berättelser ur 

svenska historien 1885-1886). 

 

För ryssarna/karelarna som under årtionden konfronterats med kvänerna i Kvänland var denna 

folkgrupp vid Kajano More liktydigt med hälsingar. I våra dagar finns kväner kvar endast i 

Nordnorge som ett slags återklang av den mytiska folkgrupp som kommit över Kölen till den 

nordnorska kusten väsentligen från trakter kring den innersta delen av Bottenviken (Kalix och 

Torne älvdalar). Numera tycks det dock i första hand vara minoritetsspråket som förenar 

kvänerna i Norge.  

 

De ursprungliga kvänerna i Kvänland har uppenbarligen sammansmält i första hand med 

invandrande grupper från nuvarande sydvästra Finland. Men rudiment av de ursprungliga 

kvänerna finns säkert kvar i den sammansatta folkgruppen. Detta precis som språkliga 

arvegods i det västfinska språket – nu kallad under namnet meänkieli. 

 

Det finns också rent geografiskt betingade benämningar på folk i likhet med vad som är fallet 

med dagens egyptier som ju inte är ursprungliga egyptier utan folk som nu bor i området 

Egypten och vilka nu i huvudsak är av arabisk härkomst och talar arabiska ej något 

fornegyptiskt språk. De egentliga ättlingarna till forntidens egypter är de numera kristna 

kopterna – ett relativt litet minoritetsfolk i dagens Egypten.  
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Bilaga 1: 

T-formigt redskap möjligen använt i samband med notfiske då stenredskap 

i vatten inte rostar till skillnad från redskap av järn. Möjligen kan 

stenredskapet också ha använts till att skrapa rottågor och tvinna notrep.  
De T-formiga redskapen är kända i ett femtiotal exemplar. De flesta av dem är funna i 

Ångermanland och där framför allt på en boplats vid Överveda/Östansjö i Nordingrå socken. 

Ett exemplar finns i Umeåtrakten och ett från Övertorneå socken, Vanhaniemi (Gammelnäs) i 

Juoksengi by vid Polcirkeln, funnet på en höjd över havet av ca 55,5 meter. Denna höjd anses 

stämma ganska bra med de ångermanländska fyndens, som är 60-65 m. Sex stycken T-

formiga redskap finns spridda längs efter finska kusten från Finska viken i söder till 

Österbotten i norr. Tidsmässigt dateras de T-formiga redskapen bl.a genom fyndplatsernas 

nivåer till Sydskandinaviens gång-griftstid (2.200-1.800 f. Kr).Källa: Övre Norrlands 

historia I sid 11. Landhöjningen efter denna tid säger oss att havskusten vid Bottenviken inte 

låg långt från Vanhaniemi- (Gammelnäs) trakten. Det T-formiga föremålet var ett redskap för 

kustfolk som vid aktuell tidsperiod var i huvudsak ett fångstfolk (lax och säl). Möjligheten till 

laxfiske i den långa Kattilaforsen i Torne älv ovan Vanhaniemi lockade kustfolk till långväga 

kontaktmönster längs de sydliga havsvattnen. Norrmännens senare namngivning av kusten 

som Helsingabotn antyder varifrån den första fasta bebyggelsen efter hand etablerades. 

 

 
 

Det T-formiga redskapet uppvisar en tidig verklighet av mycket långväga kontakter längs 

havsvattnen – kontakter som blivit bestående över tid eftersom laxfisket var en mycket stor 

försörjningskälla och kan ses som ursprunget till det kontaktmönster som hälsingars, 
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birkarlarnas och bottnekarlarnas handel ger en bild av. Det har visserligen inte hittills, från 

historikers eller arkeologers sida, fästs någon större vikt vid detta ”enstaka fynd” i Juoksengi 

by. Men vad tystnaden kan gömma upplyser motsvarande fynd i Överveda-trakten i 

Ångermanland, kombinerat med där utförda arkeologiska undersökningar. Redan utan 

arkeologiska undersökningar på aktuell plats i Juoksengi by har utöver det T-formiga 

redskapet registrerats en vikingatida järnyxa, hyddbottnar, boplatsvallar och en stenkummel 

av klappersten (Maunuhögen) med en djup grop i mitten. Den här typen av fynd är identiska 

med vad man fått fram i Överveda-trakten i Ångermanland. Det här sagt om vad havet kan 

antyda om tidiga förbindelser/kontaktmönster. Fyndet av det T-formiga redskapet antyder att 

området i Torne älvdal där Kvänland lokaliserats, övergick efter hand från en inlandsbunden 

jägarekonomi, till en mera öppen ekonomi inriktad på långväga färder till havs för framför allt 

byteshandel och med den åtföljande kulturkontakter (jämför det tiotalet benämningar på 

helsing såsom traditionsbärare längs havsvattnen alltifrån Helsingör i Danmark till 

Helsingjabotn i Bottenviken). Den här fasta – icke nomadiserande – folkgruppen var sannolikt 

tidiga föregångare till de under vikingatiden omtalade kvänerna. 

Myten om kvänerna talar i sin tur om samma förtrogenhet med fjärran liggande färdmål. 

Färdmål vars dragningskraft bestod av möjligheterna till byteshandel och ren plundring. 

Havet öppnade helt enkelt möjligheter till kontakter i tidens anda. Kvänernas aktiviteter finns 

omnämnda även i Norna Gests saga där det sägs bland annat följande: ”Sigurd Ring  
(uppländsk bygdehövding) var inte där, ty han var tvungen att värja sitt land, då kurer och 

kväner härjade landet”. Men kvänernas liv och verksamhet ”hemmavid” i Helsingabotns 

innersta delar existerade påfallande anonymt från den svenska centralmakten. Kännedomen 

om kvänernas land tycks ha varit ryktesartat vagt men framträder ändå en bit in på 1000-talet i 

Adam av Bremens berättelse i form av uppgiften om den svenske kungasonen Anunds (son 

till Emund Gamle och sonson till Olof Skötkonung) misslyckade erövringståg till kvänernas 

land (Terra Feminarum) vid pass år1060. 

Fyndet av det T-formiga redskapet vid Kattilaforsen, polcirkeln, antyder att ett folk med 

maritim kultur etablerats i nämnd trakt i Torne älvdal redan så tidigt som 1.800 f.Kr.. Det var  

således en etablering vid sidan om en på plats befintlig jägar- och fångstkultur som funnits där 

redan innan havet i den inre delen av Bottenviken öppnats. Det T-formiga redskapet antyder 

också att ny kunskap flödat in i trakten som blivit ekonomiskt så betydande i nedre Torne 

älvdal att den ärvts vidare generationsvis av nya tillkommande folkgrupper - den ena efter den 

andra.. Norska källor från åtminstone 800-talet e.Kr talar om den inre delen av Bottenviken 

som HeIsingabotn. Ett tiotal norröna platsnamn i Helsingbytrakten en bit ovan älvmynningen, 

Helsingabotn, upplyser oss om närvaron av hälsingar i älvdalens nedre del. Detta folk var inga 

professionella vildrensjägare utan hade etablerat sig där samtidigt som de bibehöll sitt 

kontaktmönster längs havskusterna söderut. De konkurrerade med andra ord inte med 

samerna om vildrensjakten (senare ej heller om tamrensskötseln) eller jakt på pälsbärande vilt. 

Deras ekonomi dominerades av byteshandel med samerna, fiske utanför havskusten liksom i 

älven och i de mindre skogssjöarna [det bekanta träskfisket]. Detta vid sidan om den jord- och 

boskapsskötsel som var möjlig i de älvnära markerna. Reminiscensen [återklangen, gjenljudet, 

ekot] av denna fysiska resursfördelning mellan samerna och bondebefolkningen syns tydligt 

ännu i våra dagar på 2000 talet e.Kr. Se i bilagan Aittemuseets karta över Sapmi sådan den ser 

ut i våra dagar. 
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.  

                                        Kattilaforsen markerad med en grön punkt   

Arkeologiska institutionens vid Umeå universitet bedömning.  

”Handelssystem och långväga nätverk tenderar att vara känsliga för olika konjunkturer. 
De kan uppstå ganska plötsligt för att plötsligt försvinna, för att senare dyka upp i gen, 
kanske under någon annan aktörs regi. Det mönster med norrbottniska handelsbönder 
som du beskriver skulle jag nog betrakta som ett järnåldersfenomen, möjligen har det haft 
föregångare, kanske på bronsålder av” (Peter Holmblad). Innebörden av denna tolkning är 

således samma som i huvudfrågan på föregående sida: 

Det T-formiga redskapet antyder också att ny kunskap flödat in i trakten som blivit 

ekonomiskt så betydande i nedre Torne älvdal att den ärvts vidare generationsvis av nya 

tillkommande folkgrupper - den ena efter den andra. Norska källor från åtminstone 800-

talet e.Kr talar om den inre delen av Bottenviken som Helsingabotn. 



16 

 

Speciellt om det T-formiga redskapet framhåller Umeå universitet följande: 

Det vi med säkerhet kan säga är att föremålstypen är i bruk under neolitisk stenålder 
4000-2000 f.Kr. Jag (Peter Holmblad) tvivlar faktiskt på att vi kan ange en särskilt mycket 
snävare dateringsgaffel än så. Fyndspridningen visar en koncentration i Ångermanland och 
en glesare förekomst finns runt hela Bottenviken, och vidare längs finska kusten, en svag 
koncentration kan skönjas i Vasatrakten. Spridningsmönstret indikerar att föremålstypen 
uppstått i Mellannorrland, i det område där vi hittar flest rödskifferföremål och att det T-
formade därifrån därefter har spritts norrut längs kusten, och möjligen även direkt över 
Kvarken till Vasaområdet. Om det finns T-formade redskap i Mellan- eller Sydsverige är de 
nog väldigt få. Funktionellt sett gäckar det T-formade redskapet oss fortfarande. Vi vet 
inte hur redskapet har använts. Spridningsbilden hade kanske varit lättare att tolka om vi 
hade känt till redskapets funktion.  

Hursomhelst visar T-formade redskap att människor i Tornedalen haft kontakter längs 
kusten med ”rödskifferkulturen” i Mellannorrland.  

Vilka livsbetingelser kan ha påverkat folkets med det T-formiga redskapet 

tillvaro inom en specifik trakt som nedre Tornedalen  

Vi får utgå ifrån att när man väl funnit en laxfiskeresurs i Kattilakoski som uppgick till 200 -

300 tusen laxpassager årligen så lämnar man inte en sådan återkommande resurs frivilligt. 

Antalet laxpassager i forsen har i vår tid i början av 2000-talet e.Kr räknats som mest till drygt 

100.000. De gynnsammare miljöförhållandena som rådde f.Kr i dessa trakter och längs 

Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken kan mycket väl ha lett årligen till 2-3 gånger fler 

laxpassager än i vår tid. Detta oberoende av om Tärendöbifurkationen under aktuell period 

f.Kr funnits till eller inte. 

Två källor har daterat det T-formiga redskapet olika - neolitisk stenålder 4000-2000 f.Kr.  
respektive gånggriftstid 2200-1800 f. Kr. Det är tydligt att datering av fysiska fynd från 

arkeologiska grävningar kan som i detta fall vara högst osäkra. En säker sak är däremot själva 

”hårdvaran”, som i vårt fall det T-formiga redskapet. Säkert är också att platserna där fynden 

gjorts indikerar att kontakter funnits mellan havsnära folk längs kusterna från Finska viken till 

Österbotten, Mellannorrland och Bottenvikens innersta del – nedre delen av Tornedalen. 

Nästa skede för nedre Tornedalens kopplingar till Mellannorrland inträffar mellan 800-1000 e 

Kr i form av ett tiotal ålderdomliga svenska platsnamn i Hälsingbyområdet. Det kan tyckas 

vara en alltför lång tidsskillnad mellan förkristen tid och järnåldern/vikingatid för att dra 

slutsatser om en kontinuerlig/obruten följd av bebyggelseutveckling. Men man kan inte heller 

automatiskt utgå ifrån att folket med det T-formiga redskapet har likt garfågeln blivit borta för 

alltid. Jämför även kopternas i nuvarande Egypten härstamning från de forna 

”förkristna” egyptiernas storhetstid 2800-1100 f Kr under ca 20 härskardynastier. 

Om en farled längs havskusten öppnats en gång i förkristen tid så kan förbindelserna mellan 

nedre Tornedalen och Ångermanland ha gått upp och ner i takt med växlande 

”försörjningskonjunkturer”, klimatförändringar och nya metoder att tillgodogöra sig skilda 

lokala resurser. Det fysiska avståndet är kort mellan platsen för fyndet av det T-formiga 

redskapet (Raä Övertorneå 521:1) i Vanhaniemi och fyndet av den vikingatida yxan (Raä 

Övertorneå 504:1) några hundra meter norr därom. Man kan fråga sig vad som 
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utvecklingsmässigt hänt under mellantiden för dessa två redskap. De två redskapen illustrerar 

en verklighet som faktiskt inträffat! Säkert har störningar inträffat men också sådant som lett 

till en uthållig förnyelse inte minst tack vare nya metoder att dra nytta av lokala resurser. 

När väl havskusten och älvmynningen öppnats så torde inte någon klimatförsämring ha 

hindrat själva laxvandringen upp till föryngringsplatserna i älven. Däremot kan en 

klimatförändring såsom Fimbulvintern 536-537 e Kr (”åren utan sommar”) ha som man tror 

utlöst en allmän klimatkris under tioårsperioden 526-545 som negativt inverkat på i första 

hand den jordbrukande befolkningen (där sådan fanns) så att tillväxten minskat eller uteblivit. 

Men om folkmängden minskat på grund av en allvarligare klimatförändring så kan detta 

samtidigt ha gett livsutrymme för en senare invandring av anhöriga till den ursprungliga 

befolkningen. Vägen norrut var känd i Ångermanland. Släkter behöver inte ha tappat sina 

band med sina närstående söderut. 

• . En drastisk befolkningsminskning på grund av en världsomfattande eller 

världsdelsomfattande pandemi torde kunna uteslutas som inträffat då 

befolkningsrörelser i förkristen tid inte varit vanliga över större geografiska områden. 

• Om invandring av en ny befolkningsgrupp inte varit större än att den kunnat smälta in 

i det befintliga folket med det T-formiga redskapet så kvarstod denna folkgrupps 

näringsverksamhet sannolikt intakt. 

• Om invandringen av en ny folkgrupp var större än den befintliga på plats kan det nya 

inslaget av människor ha successivt ändrat kulturen så att den efter hand överlagrat 

den befintliga kulturen. Fysiska kvarlevor och språkliga minnen av överlagrande 

kulturer har kunnat skönjas världen över. 

• . Folkomflyttningen berörande Tornedalen har som många andra folkomflyttningar 

präglats av upptäckten av nya möjligheter för den enskildes försörjning och personliga 

utveckling. En ursprunglig genuin jägar- och fångstkultur flyttade i takt med hur 

tillgången på fångstmöjligheter var i markerna. När tillgången tröt flyttade man vidare 

till nya marker. De lätt flyttbara bostadstyperna anpassades därefter. Den 

nomadiserande tillvaron – flyttningsberedskapen - tillät inte familjer med många barn. 

(Källa:Marvin Harris:The origins of cultures.(1977). 

 

Förändringar i naturen, såsom inlandsisens tillbakagång, öppnade möjligheter för invandring 

av en nytt vaket folk som tog sig an de nya möjligheterna. En ”överlagring” av den 

ursprungliga kulturen inträffade. Ett sådant nytt kulturinslag (”maritim kultur”) 

representerades av folket med det T-formade redskapet och med hemmahörighet i 

Ångermanland.  

 

Ovanpå denna kultur tillkom efter hand tack vare inflyttning en ytterligare överlagring av 

hälsingar. En i hög grad på havsfiske, träsk- och älvfiske baserad ekonomi fick en ingrediens 

av jordbruk och boskapsskötsel. Vi är nu inne på 800-1000-talet e Kr eller vid tiden för Torolf 

Kveldulfssons två färder till Kvänland. Och, som nämnts ovan å sid 6, den centrala platsen i 

Kvänland –Hälsingbyn vid Helsingabotn – måste ha stått i någon relation till Mellannorrland 

där arkeologen Per Ramqvist(1987) framhållit förekomsten av ”sju folkland” nämligen Alir, 

Sunded, Norrstigen, Medelpad, Södra Ångermanland, Norra Ångermanland och Nordmaling. 

Det kan inte ha varit av en tillfällighet att folket med det T-formiga redskapet kom likt 

Helsingarna trots tidsskillnaden just från Mellannorrland. 

 

Det var naturligt att denna havsvana folkgrupp kom i kontakt med andra långväga folk längs 

kusterna. Fiskeinriktad strandnära bebyggelse i Kaland i Nedre Satakunta nuvarande 
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sydvästra Finland blev en lättförståelig handelspartner som talade en västfinsk dialekt, ett 

blandspråk mellan gammalsvenska och finska. Mikael Agricola, (1548), kallar dem för 

”rantakansa”, strandfolk. Denna folkgrupp i Nedre Satakunda uppmärksammas även av H.G 

Porthan (1780), Kustaa Vilkuna (1969,1957) och Matti Klinge (1984). På det sättet 

bildade ett blandfolk av västfinsk härkomst 1100-1200-talets ”överlagringskultur” i 

nedre Tornedalen. Två finska språkforskare Paavo Salonius (1881) och Matti Airila 

(1908 respektiv 1921) har kunnat visa hur den västfinska dialekten i Tornedalen 

härstammar från Nedre Satakunta. 

 

Den havsvana befolkning som nu omgärdade Bottenviken bedrev långväga handel inte minst 

med marknaderna i Mälarområdet och Åbo i sydvästra nuvarande Finland. Från denna 

kategori av oförvägna handelsmän rekryterade Magnus Birgersson Ladulås 1275-1290 med 

särskilt privilegium sina birkarlar. Birkarlarnas medverkan blev helt avgörande för hävdandet 

av svenska intressen på Nordkalotten. En mängd referenser för detta scenario finns redovisade 

i boken ”Birkarlar och norrgående hälsingar”. (Bucht 2014). 

Efter ovan nämnda kulturöverlagringar har under 1400 talet en invandring av tavaster skett 

enligt birkarlarnas klagoskrift 1420 till den svenske kungen, då Erik av Pommern. 

Efter tavasterna vandrade under 1500-1600 talet många livskraftiga svedjebrukande 

savolaxare också till Tornedalen.  

Under andra halvan av 1600-talet kom många bruksarbetare och smeder från de svenska 

bruken i söder till de s.k Torneverken: Svanstein, Kengis, Tornefors, Palokorva, Masugnsbyn 

och Svappavaara - föregångarna till Luossavaara Kiirunavaara AB.  

Från ryska Karelen invandrade en del karelska gårdfarihandlare (ränselryssar). En del av 

dessa etablerade sig i Tornedalen som framgångsrika entreprenörer framför allt inom handel.  

Vi behöver inte lägga till några ytterligare kulturöverlagringar för att kunna på grund av 

befolkningsmixen säga att tornedalingen idag inte är ett urfolk. Detta hindrar inte att DNA- 

prov på enstaka genuina tornedalssläkter har visat kopplingar till Ångermanland men även till 

andra riktningar. Som eventuell arbetshypotes vore ändå en representativ DNA-test av 

tornedalingen som folkgrupp spännande att verkställa. Annars kan man ju vara mer än nöjd 

med att ha rätten att slå sig för bröstet med att tornedalingen är, likt de omtalade etruskerna i 

mellersta Italien, nu kända för att i forna annaler ha beskrivits i mytens prestigegivande form. 

Det är mer än vad man kan säga om många andra provinsiella, mer eller mindre platsbundna 

folkgrupper. Sant är också att etruskerna, till skillnad från kvänerna, redan för drygt 50 år 

sedan lockat Svenska Institutet i Rom till av svenska staten finansierade arkeologiska 

grävningar så att de i mellersta Italien som det heter satt spaden i den viterbesiska myllan, 

Aquarossa. till internationellt spännande arkeologiska upptäckter!  

De flesta arkeologer är medvetna om kulturers blomstring och fall, men få är de folkslag som 

helt försvunnit – rudiment finns kvar i tusentals år. Spår av folk i Tornedalen med ursprung 

från Mellannorrland finns naturligtvis kvar ännu i vår tid i en mångfald av 

näringar/försörjningskällor/sysselsättningar. Detta inom ett relativt begränsat geografiskt 

område tack vare att de sökt sin utkomst i en öppen ekonomi med beredskap till långväga 

kontakter. I upptakten in på det spåret var hälsingarna och birkarlarna vägröjare. 
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Kvänernas framträdande intressemarker. Man hamnar ofrånkomligt i Nordnorge 

när det gäller uppgifter om kvänerna under perioden mellan 800- till 1100 talet e Kr. Detta är 

naturligt då norrmännens och kvänernas intressearena fanns såväl väster om Kölen som i 

Finnmark öster om Kölen. Det finns uppgifter om såväl sammanträffanden som samverkan 

mellan de två inom dessa vida gränser. Kung Alfred den store av Wessex upplyser om 

norrmannen Ottar från Hålogalands resa någon gång 870-890 längs den norska kusten norrut 

mot Nordkapp varvid Ottar berättat hur ”Kvenene gjǿr av og til herjetog mot nordmennene 

over fjellet, - av og til faller nordmennene inn i deres land. Det er svǽre innsjǿer i 

ǿdemarken, og kvenene bǽrer sine lette små båter over land til sjǿen og herjer derfra de 

norske bygdene.”. Sådan aktivitet var enligt de många sagorna vanligt under aktuell tidsepok 

även bland norrmän och islänningar sinsemellan. Men båtar bar man mellan sjöar för det 

mesta av högst normala orsaker såsom under fiske, handelsfärd etc. Handel gynnade 

respektive part och torkad havsfisk kunde ”exporteras” inte bara via den norska havskusten 

utan också via Torne älvars olika källfloder till Bottenviken och marknaderna exempelvis i 

Mälarområdet. Under hela 1500-talet införde många tornebirkarlar regelbundet årsvis noga 

antecknade antal lispund berenfisk (torkad torsk från Norge) till Stockholm. Men kvänernas 

primära intressemarker hade, som sagt, uppstått längre öster om Kölen, där byteshandel 

idkades i viltvaror, andra traditionella lappmarksvaror, skilda järn- och eggverktyg liksom 

husgeråd för vardagen etc. Norrmännen hade i princip nog med sitt stora havsfiske medan 

kvänerna fiskade i samförstånd med samerna i Finnmarks insjöar och i de mot Bottenviken 

gående stora älvarna liksom i själva Helsingabotn.  

Kvänernas långväga utåtriktade kontaktmönster gick således från de norska marknaderna vid 

Atlantkusten genom finnmarkerna längs Torne älvdal till Bottenviken och söderut längs 

Bottenhavet till Ålands hav och Sveaskären. De urgamla farlederna över Kölen är utförligt 

beskrivna i Wiklund, K.B.: Olof Burmans itinerarium för Torne och Kemi lappmarker 

1598. Ur den kvänska folkgruppen utgick (utkristalliserade sig) sedan den kår av driftiga 

långväga handelsmän vilka under benämningen birkarlar fick av den svenske kungen 

Magnus, exakt den typ av handels- och avkastningsmonopol gällande fiskeplatser, 

handelsplatser vars mottagare på dansk mark benämndes birkebönner. (Dansk retshistorie 

av P.J. Jörgensen 1904-08). Här var det fråga om ett identiskt agerande inom en och samma 

kungaklan i Norden – Valdemar Sejr (1170-1241) och Magnus Ladulås (1275-1290). 

Norrmännens aktionsarena hade sålunda uppstått längs Atlantkusten väster om Kölen. 

Där var framför allt havsfisket så givande att bebyggelse tidigt etablerats ända upp till 

Varangerkusten. (M. Pettersen:1988 Ofoten I Generell historie); (Nordiska ministerrådet 

Nord 1996:21 Arktisk miljö i Norden kap Människan i Arktis sid 38ff). I fjordbottnarna 

bedrevs jordbruk med boskapsskötsel och handel med samerna liksom med kvänerna. 

Marknader fanns exempelvis i Skjomens fjordbotten liksom i Hergot vid Rombaken öster om 

nuvarande Narvik. Norrmännens handelsstråk gick söderut längs Atlantkusten i stor 

utsträckning till England. På vikingatiden och senare under Hansans tid var Bergen ett 

handelscentrum. Här tillämpades inom handeln mellan säljare och köpare mått på 

skinnstycken såsom timbr, dekr, sekr. Beträffande måttet timmer. Se nedan. 

Vi kan – som nämnts ovan - konstatera att flera kring Östersjön och Bottniska viken aktiva 

folkgrupper finns omnämnda i de vikingatida sagorna och sägnerna dock inte friserna vilka 

ändå spelat en av många historiker erkänd aktiv och betydande roll inte minst i den 

vikingatida handeln kring Östersjön. Det var friserna som låg bakom etablerandet av Birka. 

En motiverad fråga är om de sjöfarande friserna hade någon kontakt eller samband med 

kvänerna. Hur bör man annars förklara de många frisiska mynten i de samiska 
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offerplatsfynden? Har de verkligen blivit ”återexporterade” via Ryssland till Lappland, som 

enstaka forskare hittills utgått ifrån? Mera troligt är att det var kvänerna – de norrgående 

hälsingarna – som tog de frisiska mynten till Lappland och samerna. Detta antingen direkt 

eller via handel med friser vilka under andra halvan av 1100-talet etablerat en handelskoloni i 

Sigtuna vid Kemi älv (Starbäck: Berättelser ur svenska historien 1885-1886). 

Ryssarnas intressearena låg i öster i de Novgorodryska tributmarknaderna och det stora 

handelstråket gick från Ladoga norrut längs sjösystemen i Karelen till Vita Havet 

(Karelstranden, Belo More) och Kolahalvön. Det var en handel som i sin successivt 

utvecklade form benämndes ”pomorhandeln” som bedrevs av pomorerna – folket ”po more”, 

vid havet Belo More (Vita havet). Stråket gick tidigt till Kolahalvön även kallat Pomorkusten. 

Denna handel var så pass givande att en framgångsrik ryskanknuten krämare kallades bland 

karelerna allmänt med epitetet pomo det vill säga en rik och beslutför person. Detta epitet, 

pomo, har lånats vidare från karelskan till de riksfinska språkvarianterna och nyttjas än idag i 

nämnd mening - en rik, betydande och beslutför chef. Annars var det i första hand komifolket 

(syrjänerna, där ”syrjä” kommer av finska ”vid sidan om”) som försåg de karelska pomorerna 

med skinn av allehanda jaktvilt. Jaktskatt upptogs efter det ryska begreppet ”luk” (båge) som 

än idag förekommer i produktnamnet Lukoil.  

Här, efter detta stråk, etablerades successivt ortodoxa kloster såsom Valamo, Konevits, 

Solovetski och Petsamo(Petjenga)klostret. Men hur dagen, för de skaror av ryssar och kareler 

som inte var handelsmän, uppbördsmän eller religiösa företrädare, kunde upplevas illustrerar 

den autentiska och färgstarka beskrivning av detta traditionella stråk och människoflod som 

lämnats av M.A Castrén som 1841 färdades denna väg i sällskap med Elias Lönnroth – en 

väg till Kalevalas Pohjola.(Källa: Jakt och fiske. Norrbottens muséums årsbok 1975 sid 

1966-1968). 

 

Ett för Novgorods handelsintresse särskilt betydelsefullt område var Semidesatskaja Korela 

(de sju flodernas Karelen) motsvarande Vienan Karjala där den ryska orten Kalevala(Uhtua) 

är belägen. Här i detta handelsstråk mot Kolahalvön menar finska uppgifter, att karelerna 

nyttjat ett sydryskt så kallat ”bir” begrepp vid byteshandel med de lokala skinnleverantörerna 

(komifolket, syrjänerna). Ett sådant sydryskt fynd ”bir” har inte synts till i något 

primärdokument om det svenska birkarlasystemet. Den ryske fursten Dimitrij tvingade år 

1278 karelerna att definitivt underkasta sig rysk överhöghet. Innan dess kan karelerna inte ha 

tvingats använda något förmodat ryskt ”bir-”, som med tillägg av bokstaven k som skulle 

(menar man) ha ombildats till ett karelskt fynd ”pirkka” syftande till att motsvara den inom 

birkarlarörelsena handel nyttjade ”karvstocken”, även kallad ”kilkula”, (samiska keugel). En 

hänvisning till E.Lönnrot som Ingela Bergman 2019:224 gör är inte tillförlitlig då hon 

uppenbarligen (i av henne åberopat avsnitt av Kalevala sång nr 2:212) på grund av bristande 

uppmärksamhet råkat tyda ”piika pikkarainen”(pigan lilla) till piika pirkkalainen. 

 

Kalevala är ett mycket högt stående litterärt épos - en av den muntliga traditionens otaliga 

trådar sammanfogad litterär komposition – inte ett historiskt dokument. Vi vet inte vad som är 

fantasi, verklighet och vad som själva rytmen (allitterationen) i diktverket har krävt.  

Däremot förekom en inom skinnhandel det gemensamma måttet timmer (engelska timbr, 

ryska sorok – sorochek) det vill säga 40 skinnstycken som inneslöts mellan två timmerbräder 

på vilket sätt köpmännen brukade transportera skinn. (Bucht 2014: 21-22). Men det svenska 

birkarlasystemet var uteslutande relaterat till dess faktiska upphovsmän, den svensk-danska 

kungaklanens privilegiesystem, vars huvudmän var Valdemar Sejr (1170-1241) vad gäller 
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privilegier åt birkebönner och Magnus Ladulås(1275-1290) vad gäller privilegier åt 

birkarlarna. (Bucht 2014:71-85). 

 

Även Tomas Wallerström har i sin avhandling (Norrbotten, Sverige och medeltiden 

1995:262) erkänt det ryska bir som okänt i sammanhang med birkarlarna. ”Ordet [bir] är 

tyvärr inte belagt annat än i det ryska språkområdets södra del. Därmed är det inte säkert att 

kopplingen kan knytas till just birkarlarnas verksamhet. (Det finns emellertid inget som 

hindrar att begreppet funnits längre norrut men försvunnit)”. Denna sist citerade mening 

bekräftar sökprocessens totala misslyckande. 

Nämnas kan även att Jouko Vahtola betraktar i sin doktorsavhandling 1968:491- 492 

pirkkalainen i betydelsen birkarl som en sent tillkommen, ”oppitekos”, en skapelse främst av 

Yrjö-Koskinen och Reinh. von Becker, men även Lönnrot nämns. Däremot syftar 

pirkkalainen på en person från orten Pirkala sydväst om Tammerfors. 

 

Slutligen något litet om utvandring från Tornedalen.  

Utvandring och handelsresor från Tornedalen till Norge har förekommit i alla tider, lika länge 

som namnet Kvänland varit känt i Norge. Utbytet med Nordnorge under 1700 och 1800-talen 

(de flesta mellan 1850-1890) är utomordentligt väl kartlagda av Emil Grym (1959):”Från 

Tornedalen till Nordnorge”. När utflyttningen till Nordnorge upphörde praktiskt taget vid 

slutet av 1800-talet, startade en utflyttning till USA. Enbart från de två Lampinengårdarna i 

Juoksengi flyttade mellan 1860-1920, 5 vuxna och 4 barn till USA. 

Ellis Island, var en kraftfull symbol för generationer av immigranter till Amerikas Förenta 

Stater. 
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Ellis Island öppnades 1 januari 1892. Den byggdes efter beslut av president Harrison. Ellis 

Island välkomnade under en tid av 62 år som en port och ett löfte till ett bättre liv över hela 12 

miljoner immigranter till USA. Anläggningen stängdes 1954. 

Även Sovjetunionen lockade folk. Ryska rekryterare talade engagerat om ett socialistiskt 

Löftets Land. Men flyttning dit skedde kanske mest av ideologiska skäl. Också en avlägsen 

medlen av författarens släkt lockades till flyttning som skedde med entusiasm och stora 

förväntningar. Han arkebuserades nära Petrozavodsk i Karelen den 21 april 1938, i hukande 

ställning med ett skott i bakhuvudet. Få personer lyckades återvända till sina hemorter. 

Bilaga 2. 

FUNDINN NOREGR PÅ ORIGINALSPRÅKET ISLÄNDSKA (för kontrollens skull). 

1. Frá Nór ok Gór bræðrum  

Fornjótr hefir konungr heitit. Hann réð fyrir Gotlandi, er kallat er Finnland ok Kvenland. Þat 

er fyrir austan hafsbotn þann, er gengr til móts við Gandvík; þat köllum vér Helsingjabotn. 

Fornjótr átti þrjá syni. Hét einn Hlér, er vér köllum Ægi, annarr Logi, þriði Kári. Hann var 

faðir Frosta, föður Snæs ins gamla. Hans sonr hét Þorri. Hann átti tvá syni, hét annarr Nórr, en 

annarr Górr, dóttir hans hét Gói. Þorri var blótmaðr mikill. Hann hafði blót á hverju ári at 

miðjum vetri; þat kölluðu þeir Þorrablót. Af því tók mánaðrinn heiti.  

Þat var tíðenda einn vetr at Þorrablóti, at Gói hvarf í brott, ok var hennar leita farit, ok finnst 

hún eigi. Ok er sá mánaðr leið, lét Þorri fá at blóti ok blóta til þess er þeir yrði vísir, hvar Gói 

væri niðr komin; þat kölluðu þeir Góiblót. Einskis urðu þeir vísir um hana at heldr. Þrim 

vetrum síðar strengdu þeir bræðr heit, at þeir skyldu hennar leita ok skipta svá leitinni, at Nórr 

skyldi leita um löndin, en Górr skyldi leita um útsker ok Eyjar, ok fór hann á skipum. 

Hvárrtveggi þeira bræðra var fjölmennr. Helt Górr skipum sínum út eftir hafsbotnum ok svá í 

Allanzhaf. Síðan kannar hann víða Svíasker ok allar eyjar, er liggja í Eystrasalti, eftir þat í 

Gautasker ok þaðan til Danmerkr ok kannar þar allar eyjar. Hann fann þar frændr sína, þá er 

komnir váru af Hlé inum gamla ór Hlésey, ok helt hann þá enn fram ferðinni ok spyrr ekki til 

systur sinnar.  

En Nórr, bróðir hans, beið þess, er snjó lagði á heiðar ok skíðfæri gerði gott. Eftir þat fór hann 

af Kvenlandi ok fyrir innan hafsbotninn, ok kómu þar, er þeir menn váru, er Lappir heita; þat 

er á bak Finnmörk. En Lappir vildu banna þeim yfirför, ok tókst þar bardagi, ok sá kraftr ok 

fjölkynngi fylgdi þeim Nór, at óvinir þeira urðu at gjalti, þegar þeir heyrðu heróp ok sá 

vápnum brugðit, ok lögðu Lappir á flótta.  

En Nórr fór þaðan vestr á Kjölu ok var lengi úti ok svá, at þeir vissu ekki til manna, ok skutu 

dýr ok fugla til matar sér, fóru þar til, er vötn hnigu til vestrættar af fjöllum. Þá fara þeir með 

vötnunum ok kómu at sjá. Þar var fyrir þeim fjörðr mikill, sem hafsbotn væri. Þar váru 

byggðir miklar, ok dalir stórir gengu at firðinum. Þar var safnaðr fyrir þeim, ok réðu þeir 

þegar til bardaga við Nór, ok fór þeira skipti eftir vana, allt fólk fell þar eða flýði, en Nórr ok 

hans menn gengu yfir sem lok yfir akra. Fór Nórr um allan fjörðinn ok lagði undir sik ok 

gerðist konungr yfir þeim heruðum, er þar lágu innan fjarðar. Nórr dvaldir þar um sumarit, þar 

til er snjávaði á heiðar. Þá stefndi hann upp eftir dalnum þeim, er suðr gengr af firðinum. Sá 

fjörðr er nú kallaðr Þrándheimr. Suma menn sína lætr hann fara it fremra um Mærina.  
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Hann lagði undir sik, hvar sem hann fór, ok þá er hann kemr suðr yfir fjallit þat, er var fyrir 

sunnan dalsbotninn, sótti hann suðr eftir dalnum, þar til er hann kom at vatni miklu, er þeir 

kölluðu Mjörs. Þá snýr hann enn vestr á fjallit, því at honum var sagt, at menn hans höfðu farit 

ósigr fyrir konungi þeim, er Sókni hét. Þá kómu þeir í þat herað, er þeir kölluðu Valdres. 

Þaðan fóru þeir til sjóvar ok kómu í langan fjörð ok mjóvan, er nú heitir Sogn. Þar var fundr 

þeira Sókna, ok áttu þeir þar orrostu mikla, því at Sókna brá ekki við fjölkynngi þeira. Nórr 

gekk fram hart, ok skiptust þeir Sókni höggum við. Þar fell Sókni ok margt lið hans.  

2. Ferð Nórs eftir Noregi at leita systur sinnar  

Eftir þat fór Nórr í fjörð þann, er norðr gengr af Sogni. Þar hafði Sókni fyrir ráðit, er nú heitir 

Sóknadalr. Þar dvaldist Nórr lengi, ok heitir þar nú Nórafjörðr. Þar kom til móts við hann 

Górr, bróðir hans, ok hafði þá hvárrgi þeira spurt til Gói. Górr hafði ok undir sik lagt land allt 

it yrta, er hann hgafði sunnan farit, ok þá skiptu þeir löndum með sér bræðr. Hafði Nórr 

meginland allt, en Górr skal hafa eyjar þær allar, er hann ferr stjórnföstu skipi milli ok 

meginlands. Ok eftir þar ferr Nórr til Upplanda ok kom þar, sem nú heitir Heiðmörk. Þar réð 

sá konungr fyrir, er hét Hrólfr ór Bjargi. Hann var sonr Svaða jötuns norðan af Dofrum. Hrólfr 

hafði numit á brott af Kvenlandi Gói Þorradóttur. Hann fór þegar til móts við Nór ok bauð 

honum til einvígis. Þeir börðust lengi, ok varð hvárrgi sárr.  

Eftir þat sættust þeir, ok fekk Nórr systur Hrólfs, en Hrólfr fekk Gói. Þaðan sneri Nórr aftur 

norðr til ríkis þess, er hann hafði undir sik lagt. Þat kallaði hann Norveg. Réð hann því ríki, 

meðan hann lifði, en synir hans eftir hann, ok skipta þeir landi með sér, ok tóku svá ríki at 

smækkast sem konungar tóku fjölgast ok greindust svá í fylki.  

3. Beitir fekk Noreg  

Górr hefir ok verit kallaðr sækonungr. Hans synir váru þeir Heiti og Beiti. Þeir váru 

sækonungar ok ofstopamenn miklir. Þeir gengu mjök á ríki sona Nórs, ok áttu þeir margar 

orrostur, ok sigruðust ýmsir. Beitir lagði inn í Þrándheim ok herjaði þar. Hann lá þar, er nú 

heitir Beitisær eða Beitistöð. Þar lét hanna draga skip ór Beitistöð innanverðri ok norðr yfir 

Eiskrueið; þar ganga Naumudalir at norðan. Hann settist í lyfting ok helt um hjálmvöl ok 

eignaðist land allt þat, er var á bakborða, ok eru þar margar byggðir. Heitir, sonr Górs, var 

faðir Sveiða sækonungs, föður Hálfdanar ins gamla, föður Ívars Upplendings jarls, föður 

Eysteins glumru, fööður Rögnvalds jarls ins ríka ok ins ráðsvinna.  

(Frá Fornjóti ok hans ættmennum kemur frá  Zoe 

Borovsky     borovsky@darkwing.uoregon.edu)  Netútgáfan - september 2000 
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