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LAPPMARKERNAS FÖRSTA KARTLÄGGNIN

En inledning till Olof Tresks kartor

VID EN efter europeisk måttstock  relativt sen tidpunkt blevo delar av vårt land föremål för uppmätning och
kartläggning.  Med  sina  många  intresseväckande  drag  i  övrigt  tillhör  OLAUS  MAGNUS'  kartbild  över
Norden  en  äldre  epok,  ehuru  den  rätt  länge  fortfor  att  påverka  vissa  utländska  kartverk.  Allmänna
förutsättningar  för  de  snabba  och  viktiga  framsteg  på  detta  område,  som  hos  oss  äro  att  anteckna  från det
begynnande  1600tai  et,  voro  helt  visst  givna  genom  kartografiens  utveckling  tili  större  fulländning  i  olika
länder  under  de  senare  decenniema  av  föregående  sekel.  Men  andra  och  särskilda  förutsättningar  voro  vid
denna  tid  förhanden  i Sverige. Kartan  ställes  i  de politiska  strävandenas  tjänst. Det är  ingen tillfällighet, att
ANDREAS  BUREUS'  Lapponia  av  1611  blev  ej  blott  Sveriges  utan  överhuvud  Nordens  första  karta  av
verklig  rang,  lika  litet som det är någon yttring av slumpen, att de sparsamma inhemska rester som bevarats
av en obetydligt äldre tids mera ofullkomliga försök till kartritning alla visa sig ha till föremål de nordligaste
delarna  av  det  dåvarande  svenska  väldet  jämte  därtill  gränsande,  mer  eller  mindre  omstridda  dansknorska
och ryska utmarker.

Nordsvenska och nordfinska kartor före 1611

Vi  kunna  icke  gärna  med  namnet  kartor  ens  i  blygsammaste  mening  hedra  de  ytterligt  schematiska
ritningar över Gustav Vasas avelsgårdar  i olika  landskap med deras omgivningar  i land och vatten, som den
flitige  Rasmus  Ludvigsson  1560  i  stort  antal  tillverkade  till  praktisk  vägledning  vid  uppsikten  över
konungens  landbofogdar,  ehuru  dessa  ritningar  åtminstone  förtjäna  ett    omnämnande  i  det  svenska
kartväsendets äldsta historia.1) Kartor  i egentlig mening vore ej heller, trots sin sorgfällighet i utförandet, de
rågångskartor  i  formen  av  långa pappers  och  pergamentsrullar,  som sågo dagen efter gränsläggningen mot
Ryssland  1595,  och  om  vilkas  tekniska  utförande  en  reproduktion  i  Sveriges  traktater  (V,  1)  ger  en
föreställning. De upptaga endast själva gränslinjen  från Systerbäck i söder till Maanselkä  och ge därtill en
mycket  otillräcklig  bild  av  gränsens  avvikelser  åt  olika  väderstreck.  Däremot  måste  rätt  till  namnet  kartor,
om också  ej  alldeles utan förbehåll,  tillerkännas de försök att med ritstiftet återge hvuddragen av Lapplands
och Finnmarkens  topografi, som tillkommit  i  samband med Finnmarks och Ishavspolitiken under Sigismund
och Karl  IX. Kven Bureus' berömda Lapplandskarta röjer på  tydligaste sätt sitt samband med denna politik,
vars  varaktigaste  märken  kommo  att  tillhöra  de  svenska  lappmarkernas  odlings  eller  i  varje  fall
organisationshistoria.  Det  lätt  konstaterade  förhållandet,  att  på  denna  I6II  års  karta  framställningen  av
sydligaste  Lappland  blivit  avgjort  underlägsen  återgivandet  av  geografiska  förhållanden  i  det  nordligare
Lappland,  be1yser  isin  mån  denna  aktuella  syftning  norrut,  gemensam  för  kartans  upphovsman,  hans
uppdragsgivare och föregångare.

Från dessa för oss okända föregångare tili Bureus härstamma tre odaterade kartskisser, tillkomna på 1590
eller något av de första åren på 1600tai et. Minst utförd är den »karta över Kola», som K. GROTENFELT
med  kommentar  publicerade  1892.  2)  Den  ger  i  hastiga  men  icke  osäkra  drag  landkonturerna  av
Skandinaviska halvöns och Finlands nordligaste delar (från övre krönet

av Bottniska viken)  jämte hela Kolahalvön. Sjöar och älvar saknas, och de utsatta namnen äro synnerligen
sparsamma. Däremot

1)  Strödda kamerala handlingar n:r 61, Kammararkivet (K A).
2) Kaksi PohjoisSuomen ja Kuolanniemen karttaa 150oluvun lopulta, Fennia V, n:r 9.



framhävas  med  all  tydlighet  såväl  den  svensknorska  fjällryggen  i  dess  nordligaste,  icke  alldeles
oomtvistliga  sträckning    (»  Fielden  emellan  Sverige  och  Norige»)  som  den  finska  landryggen.  Vi  ha  här
uppenbarligen  att  göra  med  ett  utkast  till  en  politisk  karta;  fråga  blir  väl,  om den auktoriserats  av  svenska
regeringen,  som  isin  strävan att  hävda  sin  skatteuppbördsrätt  vid havskusten i norr helst undvek att  ingå på
betydelsen  av  fjällryggen.  En  likaledes  av  Grotenfelt  återgiven  »karta  över  NordFinland»  företer  ett  helt
olika  utseende.  Här  är  huvudvikten  lagd  på  framställningen  av  Kemi  älvs  vittgrenade  vattensystem  med
angränsande sjöleder åt olika håll; i viktigare fall ha miltalen angivits, och alla mer betydande ortnamn inom
området återfinnas.

Kartan präglas av en påtaglig förstahandskunskap, och i öppen dag ligger dess praktiska syfte att utgöra en
orientering  över  samfärdselns  hävdvunna  stråk  i  dessa  folkfattiga  nejder.  Den  tredje  åsyftade  kartan,
meddelad  som bilaga  till Sveriges  traktater  (V, 1), där den rubriceras som »karta över Finnmarken»,  företer
tydliga  beröringspunkter;  den  är  i  allt  väsentligt  en  karta  över  vattenkommunikationerna  från  Bottniska
vikens  översta  del  norrut  genom  landet.1)  Grövre  isin  teckning  är  den  på  samma  gång  innehållsrikare,
särskilt genom medtagandet av Torne äly, dess tillflöden och sjöar. En till synes obetydlig detalj (» Thetta är
bäcken som löper til edet när man vil til Colentzu») inskärper kanske bäst kartans karaktär av vad man skulle
kunna  kalla  resekarta;  som  sådan  har  den  utan  tvivel  i  all  sin  proportionslöshet  icke  obetydliga  förtjänster.
Båda  dessa  sistnämnda  kartor  ha  tilläventyrs  utarbetats  för  att  tjäna  till  ledning  vid  planläggningen  av
svenska expeditioner upp  till  fjordarna vid  Ishavet eller mot Kolahalvön. Vad vi veta om sådana företag vid
ifrågavarande  tid  ger  ju  icke  så  litet  att  välja  på;  möjligen  bör  Kemikartan  ställas  i  förbindelse  med
förberedelserna  till  Baltzar  Bäcks  härnadståg  mot  Kola  160910.%)  Alla  kartorna  förvaras  i  svenska
riksarkivet.Genom  sin  konstlöshet  lämpade  sig  kartor  av  detta  slag  föga  som politiska bevisningsmedel;  det
är f. ö. knappast troligt, att någon av de nu nämnda tagits i användning för sådant än"damål. Och även om vi
väl  få förutsätta, att den av Arent Josting (Joestinck) och Ambjörn Jacobi utarbetade, ograderade karta, som
de svenska kommissarierna  framtedde  för danskarna vid  ett  gränsmöte i  februari 1601, varit omsorgsfullare
utförd,  förvånar det  icke, att den visades tillbaka av motparten. 3) Danskarna isin ordning gjorde följande år
en  liknande  erfarenhet  under  förhandlingar  med  ryssarna;  deras  gesanter  framlade  1602  i  Moskva  en  karta
över  Kolahalvön  med  omnejd,  vilken  av  de  ryska  underhandlarna  stämplades  som  oriktig:  så  många  och
stora  floder  funnes  förvisso  icke  i  Lappland!  Möjligen  var  denna  karta,  såsom  O.  A.  ]OHNSEN  antagit,
identisk med Simon van Salingens  från1601. » De mange og urimelig brede floder», yttrar denne författare,
»er  nemlig  en  sa=regenhed  ved  Simon  v.  Salingens  kart  ».  4)    Maneret  återkommer  emellertid  på  de  nyss
uppräknade  kartorna  av  svensk  proveniens,  särskilt  »Finnmarkskartan»  i  Sveriges  traktater,  och  är
tvivelsutan en följd därav, att angivandet av flod och sjösystemen i deras verkliga sammanhang upp

1)  Sven Lönborg, Sveriges karta (1903), s. 9, påpekar, att flodsystemen i vissa fall här återges korrektare än på Bureus' karta
16II.

2)  Andra möjligheter finnas även: se bl. a. instruktionen för Per Bagge 1590, Handlingar rörande Skandinaviens historia
XXXVIII, s. 91.

3)  Nils Enevald, Sverige och Finnmarken (1910), s. 148; Oscar Albert Johnsen, Finmarkens politiske historie (1923), s. II 5.
Jfr Lönborg, Sveriges karta, s. 9.

4) 4) A. a., s. 136137. En reproduktion av kartans nordvästliga partier ingår som bilaga i Johnsens arbete. Jfr Qvigstad och
Wiklund, Dokumenter angaaende flyttlapparne, II (1909), s. 285.



fattats  som  det  ojämförligast  viktigaste.  Härom  ha  sagesmännen  i  bygderna  vetat  bäst  besked,  och  under
rådande förhållanden gjordes det av praktiska skäl angeläget, att framför allt detta material tillvaratogs.

ltinerarier och andra geografiska uppteckningar.

Av  oomtvistligare  värde  än  dessa  kartografiska  förstlingsalster  var  självfallet  det  material  av  detaljerade
uppgifter,  som  vid  kartornas  utarbetande  mycket  ofullständigt  kunde  komma  till  sin  rätt.  Icke  alldeles  få
sådana  uppteckningar  och  beskrivningar  ha  bevarats  från  det  senare  1  500talet  och  visa,  hur  ypperligt
underrättad  man  numera  var  om  de  nordligaste  gränsbygdernas  geografiska  förhållanden.  Man  kan  som
exempel  taga  lappfogden  Olof  Andersson  Burmans  på  uppdrag  av  hertig  Karl  nedskrivna,  högeligen
upplysande  itinerarium  för  Torne  och  Kemi  lappmarker  1598.  K.  B.  WIKLUND,  som  med  inledning  och
förklarande noter publicerat denna märkliga uppteckning,')  har  träffande kallat den en »'resehandbok'  för de
viktigaste  lederna  mellan  de  imiersta  delarna  av  Bottniska  viken  och  Ishavet.»  Liknande,  om  också  mer
flyktiga notiser träffas på andra håll, exempelvis bland Gerardt Jostingsrapporter från den färd genom lapp
markerna upp till Varanger 1595, varunder bl. a. Burman åtföljde honom.

Nu vore det utan tvivel mycket oriktigt att av detta draga den slutsatsen, att denna omfattande kunskap om de
nordliga  lapp  och  finnmarkernas  geografi  först  vunnits  vid  utgången  av  sextonde  århundradet.  Den  var
nedärvd  hos  invånarna  i  dessa  nordanbygder,  framför  allt  hos  birkarlarna,  lapplandsköpmännen.  Den
handels  och  färdeväg,  som  längs  Torne,  Muonio  och  Köngämä  älvar  ledde  upp  tilI  Ishavets  kust,  var
sålunda,  betonar  WIKLUND,  tagen  i  bruk  »redan  i  urgammal  tid,  säkerligen  redan  långt  före
birkarlaväsendets uppkomst». 2) Och ny tt jan det av dessa viktiga vattenleder förutsatte här och annorstädes
noggrann  kännedom  om  landets  topografi.  Det  nya  som  sker vid  slutet  av 1500talet  synes  endast vara,  att
denna kännedom får ökad omedelbar betydelse för statsmakten; den flyttas närmare centrum. Dock må detta
ingalunda  föranleda  slutsatsen,  att  det  svenska  kungadömet  dittills  visat  genomgående  likgiltighet  för  in
hämtandet  av  närmare  upplysningar  om  den  geografiska  byggnaden  av  dessa  avlägsna  delar  av  riket.
Ansatser  spåras  mot  slutet  av  Gustav  Vasas  regering,  särskilt  i  samband  med  de  ännu  så  oklara
gränsförhållandena  mot  Ryssland  i  NordFinland.  3)  Johan  III  fortsätter  sedan  planmässigt  dessa
undersökningar.  Ett  helt  geografiskt  forskningsprogram  antydes  av  en  tyvärr  blott  alltför  kortfattad
diarieanteckning  i  1584  års  riksregistratur.  Den  6  november  detta  år  utfärdades  fullmakt  för  Mickel
Påvelsson  (Munck)  »att  ransaka  om  insiöger  och  elffver  uthi  österbothnen  och  att  veta  beskedh  om  theras
nampn,  så och  att  vetta beskedh, hvar  ifrån  the haffva  sitt  ursprung, och  hvart  the löpe och att  ransake om
theras bredd.  Item också om stora vikar  i haffstrandena och eliest, huru thet alt beläget ähr.» Uppdraget är
ett  led i det  reorganisationsarbete, som vidtog i Finland efter stilleståndet i ryska kriget 1583; samma dag är
en  kunglig  fullmakt  daterad,  som  bemyndigar  Mårten  Jakobsson  och  Tomas  Andersson  »att  drage  till
Lapmarken  och  vederkennes  alle  the  lapper,  som  under  Kexholm  haffve  tillegat».  Tre  tabellartade,  ytterst
detaljrika  beskrivningar  över  resp.  Kemi,  Ijo  och  Ule  älvar  i  österbotten  få  måhända  anses  som  resultat  av
Mickel Påvelssons  rannsakning. 4)  Även kyrkan har vid denna  tid  tagits  i anspråk för  likartade uppgifter. 1
riksarkivets  gamla  titularregister  omtalas  »erchiebiskopens  relation  om  orsaken  tilI  fiskens  etc.  etc.
förminskning  i  Norlanden  och  om frij  fiäll  i  Lappmarken  I2  mijl  bredt, actum  1585'>  Denna  relation  av
Andreas  Laurentii  (Björnram)  måste  ha  tillkommit  i  samband  med  den  stora  norrländska  visitationsfärden
1585.5)

1)  Handlingar och uppsatser angående finska lappmarken och lapparne, samlade och utgifna af lsak Fellman, 1 (1910), s. 299
308.

2)  Rounala kyrka (1916), s. 67.
3)  Jfr t. ex. konungens uppdrag till Jöns Håkansson den 12 okt. 1549, Gustaf I:s registratur.  Om några möjligen från 1560

talet stammande geografiska källor jfr forts.
4)  Muscovitica, Gränshandlingar 13231606.  .
5) Om denna jfr E. Linderholm, Om norrländska kyrkostadgar från 1500 och 1600 talen, Kyrkohist. Årsskrift 1911.



Ärkebiskopens nära släktförbindelser med ledande landsköpmän i Umeå, där han själv en lång tid suttit som
kyrkoherde,  göra  förlusten  av  hans  relation  till  konung  Johan  så  mycket  mera  kännbar.  Att  den  innehållit
värdefulla  upplysningar  om  dåtida  förhållanden  i  de  svenska  lappmarkerna, kan väl  utan  risk  antagas. Om
vad  som  i  verkligheten  avses  med  det  tolv  mil  breda  »frifjället»  i  Lappland  skall  här  ej  vågas  någon
gissning. Det är till låtet att tro, att Andreas Laurentii under sin visitation 1585 också ägnat l1ppmärksamhet
åt  ordnandet  av  den  kyrkliga  förkunnelsen  bland  lappfolket.  De  framsteg  härutinnan,  som  gjordes  under
Johan  III:s  regering,  torde  ej  böra  underskattas.1)  Som  bilagor  till  denna  studie  meddelas  tre  geografiska
uppteckningar  från  senare  delen  av  1500talet.  Texternas  historiska  samhörighet  intygas  därav,  att  de  i
samma  ordningsföljd  återvända  i  tre  olika  källor:  dels  en  handskrift  av  Kristoffers  landslag  i  Linköpings
bibliotek,  dels  ett  i  riksarkivet  befintligt  löst  manuskript,  vars  stil  genast  röjer  lappfogden  Olof  Burman,
itinerariets  författare,  dels  slutligen  ett  annat  manuskript  i  riksarkivet  av  obestämd  proveniens.2)
Uppteckningarna avse: 1.  »älvar och  strömmar», som genom Norrbotten (här: Öster och Västerbotten som
enhet)  utfalla  i  Bottenhavet,  2.  lappbyarna  i  Torne  lappmark  och  .3.  gränsmärken  mellan  Österbotten  och
Ryssland. Laghandskriften  i  fråga har  tillkommit 15463), men dessa geografiska partier äro av annan hand
och  måste  härröra  från  en  senare  tidpunkt.  Burmans  uppteckning,  som  lagts  till  grund  för  avtrycket,  ger
överhuvud  en  bättre  läsart  och  medtager  ett  par  mindre  textpartier,  som  i  de  båda  andra,  sinsemellan  helt
överensstämmande  redaktionerna  uteglömts,  i  ena  fallet  med  störningar  av  meningen  som  konsekvens.  Det
synes  dock  icke  nödvändigt  att  i  Burman  se  upphovsmannen  tilI  också  dessa  uppteckningar;  man  behöver
endast antaga, att han med större noggrannhet avskrivit en gemensam förlaga 4). loch för sig synes ingenting
hindra att åtminstone redogörelsen för de norrbottniska älvarna kan stamma redan från 1560talet. Här talas
nämligen  om  Tavaste nya äremark  eller  Rautalampi  socken,  vilken  1560  första  gången  framträder  som
kyrklig  enhet  och  hastigt  utvecklades.5)  Samma  hand  har  på  annat  ställe  i  lagboken  avskrivit  Erik  XIV:s
gårdsrätt  av 1560. Mycket ger vid handen,  att  laghandskriften på 1500talet har  tillhört någon norrbottnisk
myndighetsperson,  och  när  man  här  på  de  första  bladen  läser  en  uppteckning  av  den  bekanta,  halvt
legendariska  svenskdanska  gränsregleringen  under  Emund  Slema  (»Danaholmsmötet»),  behöver  knappast
något  tvivel  råda  om  sammanhanget.  Johannes  Bureus  uppger  nämligen,  att  han  avskrivit  samma
gränsdokument  »af  Arent  Jostings  lagbok,  som  N:  Orovain  åtte».6)  Arent  Josting, fogde över  samtliga
lappmarker I599, och före honom den beryktade, under lång tid verk

1)  Jfr Joh. Nordlander, Norrländska samlingar VI (1905), s. 3°8, Fellman, Handlingar II (1910), s. XVI, Wiklund, Rounala
kyrka, s. 510.  Till historien om de äldsta missionssträvandena bland lapparna (lappkvinnan Margareta) har nyligen ett
förut obeaktat bidrag framdragits av Y. Brilioth: Svensk kyrka, kungadöme och påvemakt 13631414 (1925), s. 256257.
Biskop Tord  i Strängnäs har 1389 varmt understött Margaretas planer och bI. a. föreslagit, att kronans fogdar, »som av
dessa  hedningar  samla  avgälder  och  skatter»,  måtte  åläggas  att  understödja  företaget.  En  tradition  om  en  misslyckad
mission  under  Gustav  Vasa  meddelas  av  Joh.  Bureus.  »Bure  herr  Jon,  den  senaste  abbot  i  Bure,  han  var  sänd  tilI
Lappmarken  till att  lära Guds ord och bygga dem kyrkor. De förgjorde hans syn, så att han intet kunde läsa skrift. Han
följde klosterborna söderut och vart där död.» Bureättens genealogi, avskr. i Genealog. samI. n:r 53, Riksarkivet (R A). Om
det påstådda »klostret» i Bure jfr N. Ahnlund i Hävd och hembygd 1 (1923), s. 46.

2)  Laghandskriften sign. J 83, Link. bibl.; de två andra redaktionerna bland Muscovitica, Gränshandlingar 13231606, R A.
Det  obestämbara  manuskriptets  sekundära  förhållande  till  redaktionen  i  laghandskriften  står  utom  tvivel:  jfr  forts. Av
Burmans  hand  finnes  i  samma  samling  ett  kortare  sammandrag  av  strömrelationen  och  gränsförteckningen  (numera
sammanhäftat med huvuduppteckningen av hans hand). Detta sammandrag innehåller i ordagrann avskrift vissa punkter av
uppteckningarna  synbarligen sådana, som förefallit Burman vara av särskilt intresse.

3) Schlyter, Uplandslagen,  s.  XXXII;  Kristoffers  landslag,  s.  XXIII.  På  bandet  stämpeln  1. K.  MDC1; tillhörde  enligt
anteckning 1642 Petrus Anundi Calmariensis (sedermera konsistorienotarie i Kalmar).

4)  Möjligheten föreligger ju också, att de tilI någon del kunna gå tillbaka på Mickel  Påvelssons rannsakning på 1580talet. 
Jfr i övrigt noter till BiI. I.

5) K. J. Jalkanen, PohjanHämeen erämaht... vuoteen 1620 (1892), s. 61 ff. Jfr ]. Ax. Almquist, Den civila lokalförvaltningen i
Sverige 1523163° II (191922), s. 467.

6)  Sumlen p. 122, Kungl. bibl. (förbigånget i Klemmings edition).



samme  lappfogden  Nils  Oravainen  i  Torneå  kunna  följaktligen  med  tämlig  säkerhet  antagas  ha  varit
lagbokens  ägare.1)    De  tre  här  återgivna  uppteckningarna  äro  av  särskilt  intresse  genom  de  gamla
traditioner,  som  på  ett  par  ställen  framskymta:  ryssarnas  nederlag  vid  Pyhäjoki  och  konung  Magnus'
gränsmärke uppe i Kemi. Då innehållet i dessa bilagor till stor del berör de områden, som senare kartlades av
OLOF TRESK  torde deras plats  i denna publikation ej få anses omotiverad. Andra  tryckta relationer kunde
av  andra  skäl  förtjäna  att  komma  ifråga,  men  icke  många  visa  en  så  utpräglat geografisk  intresseriktning  i
förening  med  en  så  expansiv  mångsidighet.  En  närmare  kommentering  har  ej  medgivits  av  den  begränsade
tid,  som  stått  författaren  av  denna  inledning  tilI  förfogande,  och  faller  även  utanför  dess  egentliga  ram.
Endast  det  må  framhållas,  att  både  redogörelsen  för  älvarna  och  gränsförteckningen  på  flera  sätt  röja  ett
okonventionellt,  av  politiska  hänsyn  oberört  skaplynne,  som  jämväl  talar  för  att  dessa  uppteckningar
tillkommit före 15 90talet.

Hur har 1611 års karta tillkommit?

För  den  allmänna kunskapen om NordSveriges och  NordFinlands geografi kom ANDREAS BUREUS'
Lapplandskarta 161I att beteckna ett stort steg framåt. Det är mycket att beklaga, att vi veta så ytterst litet
om  hur  denna  karta,  ett  mästerverk  för  sin  tid,  under  årens  lopp  vuxit  fram.  Ty  årslångt  och  tålmodigt
arbete  har  tarvats.  Det  mycket  obetydliga  materialet  har  sammanställts  av  S.    LÖNBORG,  2)  men  de
slutledningar, som kunna dragas enbart på grundvalen därav, kvarlämna åtskilliga frågetecken.

Det förefaller vara obestridligt, att Bureus i allra största omfattning byggt på iakttagelser gjorde av andra.
Han  var  visserligen  till  börden  ångermanlänning,  men  det  är  högst  påfallande,  att  man  icke  har  en  enda
uppgift  från  dessa  år  om  att  hans  vägar  fört  honom  tilI  Norrland  och  till  Lappland.  Hans  ställning  i
centralregeringens tjänst gör så gott som uteslutet, att längre forskningsresor skulle ha gått förbi utan spår i
handlingarna.  Denna  iakttagelse  gäller  om  tiden  före  juli  1603,  då  han    förövrigt  kort  efter  gränsmötet  i
Flacksjöbäck   berättar om hur han mottagit Karl  IX:s uppdrag att sammanställa en tabula cosmographica
regnorum  septentrionalium;  den  gäller  även  om  hela  den  efterföljande  tiden,  ehuru  vi  onekligen  äro
skäligen väl underrättade om de expeditioner och emissarier, som under dessa år utgingo tilI Lappland och
ännu nordligare  llejder. Han har  icke åtföljt sin  frände Johannes Bureus på den stora Norrlandsfärd 1600
1601,  varunder  denne  mångfrestare  bland  mycket  annat  företog  mätning  av  polhöjden.  Han  har  icke
deltagit  i den expedition tilI Lappland 16011602, som på sitt program bl. a. hade mätningar av längd
och bredd. Han skymtar ej heller  i  samband med någon av de följande beskickningarna hit upp, till antalet
icke  få.  Av  de  tre  deltagarna  i  expeditionen  16011602  synes  först  och  främst,  i  detta  sammanhang,  den
brandenburgske  adelsmannen  Hieronymus Birckholtz  kunna  lämnas åsido; denna Lapplandsfärd, den enda
han  företog,  blev  visserligen  för  honom  ett  taeksamt  samtalsämne,  som  underlättade  hans  senare
diplomatiska  värv  till  de  nordtyska  hoven  i  Gustav  II  Adolfs  tjänst.  3)  Den  andre  av  huvudrersonerna  i
företaget,  Sigfrid  Aronus  Forsius,  vore  med  sina  utpräglade  matematiska  och  astronomiska  intressen
närmare  att  komma  ifråga  som  medhjälpare  till  Andreas  Bureus;  men  ej  heller  Forsius  återvände  senare
någonsin till Lappland.4) Oeh lappmarksfärderna kunde den tiden minst

1)  Handskriften har tydligen  jfr pärmstämpeln  bytt ägare 1601, oeh anteekningen i Sumlen måste ha gjorts kort
dessförinnan. Bureus besökte Overtorneå den 17 dee. 1600: Klemmings upplaga av Sumlen, Svenska landsmål, 24:de
h. (1886), s. 222.

2)  Geografiska oeh kartografiska arbeten i Sverige under 1600talet, Ymer 19°1. Jag har i Riksarkivet genomgått
registren tili riksregistraturen 1600u, utan att finna någon antydan om något uppdrag, som kan ha fört A. Bureus tili
Norrland.

3)  Kurfurst Johan Sigismund yttrade tili B. vid audiens i Berlin den 4 febr. 1617: »Mi Birekholde, intellexi a meo
Caneellario te fuisse in Lapponia et eognitionem habere istarum gentium; neeesse est ut aliquando mihi aliquod narres
de his populis...» Birekholtz tili Axel Oxenstierna den 22 febr. 1617, R A.

4) En son tili honom, Martinus Sigfridi Skomaeherus Forsius, träffas 1608 som »förordnat predikant för någre sjöfinner
vid Västersjön», enligt ett kvitto, daterat Altabotn den 14 mars s. å., i 16u åh räntekammarbok (urspr. Norrlands
handlingar n:r 14 16u), K A.



av  allt  uppfattas  som  lustresor.  Drastiskt  ljuder  Karl  IX:s  befallning  1601  till  den  fångne
stockholmskyrkoherden  Erik  Schepperus  att  i  bot  för  sina  förseelser  (»för det onde 1 gjort have»)  sälla  sig
till mäster Ambjörn och Arent Josting, som fått i uppdrag att undersöka lappmarksgränsen. 1)

Däremot  gives  all  anledning  att  uppmärksamma  den  tredje  deltagaren,  DANIEL  THEODOR!  H]ORT,
denne egendomlige man, vars namn är så nära förbundet med ett verksamhetsfyllt skede av Lapplands äldre
kulturhistoria.  Han  fick  i  det  följande  anledning  att  som  knappast  någon  sin  samtida  och  säkerligen  ingen
med  honom  i  vetenskaplig  utrustning  jämnbördig  genomströva  olika  delar  av  lappmarkerna.  Hjälten  i
WECKSELLS sorgespel har måhända varit den, som Karl IX främst tagit i anspråk för praktiska värv på ort
och ställe, sammanhängande med denna  tids svenska Lappmarks och Finnmarkspolitik; han har krävt skatt
uppe  vid  Varanger,  hållit  stämmor  med  lappallmogen  i  Granön, Arvidsjaur,  Jokkmokk och  Enontekis  samt
ombesörjt  jordrevning kring VIe  träsk. Den förläning han 1610 undfick i Luleå socken (riksregistraturet den
8  juli)  vittnar  om  hur  nära  han  knutits  till  dessa  nordliga  bygder.  Mäster  Daniel  var  enligt  tidens
uppfattningssätt en verkligt lärd man, och Johannes Bureus har berättat, att Karl IX sommaren 1602 umgicks
med  planer  på  att  göra  honom  till  professor  i  Strängnäs.  2)  Han  var  kejserlig  poeta  laureatus,  men  inom
dåtida  universitetsstudier  intogo  som  bekant  de  vetenskaper,  som  ägde  betydelse  för  den  praktiska
geografien, ett viktigt och självklart rum. Vi veta därtill med bestämdhet, att han i all synnerhet ansågs vara
»en vacker matematicus». 3)  Julaftonen 1602 inkallades  Johannes Bureus och mäster Daniel  till Hans Nåde
för att  lämna upplysningar »om elevatione Tornensi». 4) Detta låter förstå, att ansvaret för de vetenskapliga
uppgifter, som 1601 1602 års expedition vid sidan av andra uppdrag fullföljt,  till huvudsaklig del fallit  just
på  Daniel;  det  låter  oss  tillika  ana,  att  han  icke  kan  ha  varit  overksam  under  sina  senare  talrika  strövtåg,
ehuru  instruktioner och  rapporter  ej uttryckligen orda om mätningar och kartarbeten. Anställd  i kansliet   5)
bör Daniel Theodori Hjort ha stått i regelbunden beröring med den likaledes i kansliet tjänstgörande Andreas
Bureus. Den tanken kan med hänsyn till allt detta ej avvisas, att han äger en ganska stor andel i insamlandet
och kontrollerandet av det material, som måste ha legat till grund för 1611 års karta. Man tycker sig också
 med rätt eller orätt    i en och annan detalj  skymta hans finger: så i den ganska framträdande plats som på
kartan  givits  det  förut  föga  omtalade  Burträsket  i  Västerbotten och  dess  avlopp. Burenamnet kunde  tyckas
vara  förklaring  nog,  men  det  är  att  märka,  att  Daniel  Hjort  grundlade  den  första  kyrkan  och  tillsatte  den
förste prästen i Burträsk; han synes även senare på konungens uppdra'g ha gästat orten. 6) Och den ganska
styvmoderliga behandling, som på Bureus' karta kommit särskilt Umans övre älvdal till del, vinner måhända
sin  förklaring  därigenom,  att  mäster  Daniel  knappast  överskred  den  dåtida  gränsen  till  den  sydligaste
Lappmarken (Granön i nuv. Degerfors socken).
  »Man måste betrakta dess detaljer för att finna felaktigheter», lyder LONBORGS omdöme om Lapponia.
»Allt  är  tydligen  grundat  på  direkta  undersökningar.» Men om Andreas Bureus verkligen varit  i  tillfälle  att
verkställa sådana  en sak som undandrager sig vår kännedom , så kan det j varje fall blott ha skett i mycket
begränsad omfattning och mera tillfälligtvis. Det synes därför fullt befogat att indraga Daniel Hjorts namn i

1) Den 30 apriI 1601, riksregistr., R A. Den 10 maj slapp Schepperus lös, antecknar J. Bureus (Samlaren 1883, s. 18); han fick
emellertid stanna hemma. Det var meningen, att också Johannes Bureus skulle medfölja, men han Iyckades slippa undan.

2)  Samlaren 1883, s. 24.  1614 anmälde han sig själv hos änkedrottning Kristina som sökande tiil en professor »uti grekiskt
och hebreiskt språk» i Uppsala: Historiallinen Arkisto XI (1891), s. 414415

3)  »Det är ont, att tu skalt låta göra tig tili en narr, efter tu est en vacker matematicus», förebrådde honom Sigfrid Aronus
under det uppträde på Norrmalm i maj 1615, som slöt med Daniel Hjorts banesår. Stockholms konsistoriiprotOkoll den 5
juni 1615, R A.

4)  Samlaren 1883, s. 26. Aven i ett annat sammanhang (mars 16°3, ibid. s. 28) berättar Bureus om Daniel Hjorts intresse för
meridianberäkningar.

5) Räntekammarboken 1601, K A.
6) Daniel Hjorts berättelse den 28 april 1606, Handl. rör. Skandinavlens histOria, 39, s. 194.  Tili M. Daniel, att han

rannsakar, vem som haver sänt en bonde att begara Burträsk kapelI ödeläggas:, riksreg. 1606 den 1 maj, R A. Jfr Bygden,
Hernösands stifts herdaminne, I (1923), s. 175.



diskussionen.  Utformningen  av  kartan  är  Bureus'  förtjänst,  men  materialet  kan  icke  ha  sammanförts  av
honom personligen/) Även andra krafter ha säkerligen varit verksamma vid sidan av Daniel Hjort, förarbeten
funnos  ju  av  Arent  Josting  m.  fl.,  och  utan  betydelse  ha  förmodligen  icke  de  mera  anspråkslösa  äldre
kartutkast  varit,  som  ovan  i  korthet  karaktäriserats.  »Kartan  över  Kola»  har  vissa  drag  gemensamma  med
16II  års karta; på båda  finnas'  namnen på halvön utsatta på olika språk. Ätminstone ett direkt  förarbete till
Lapponia är känt, nämligen den karta över Finnmarkskusten från Titis till Varanger, som Karl IX i december
1610 tillställde de nederländska generalstaterna. 2) Framställningen av kustbältet och särskilt av övärlden är
här  liksom hos Bureus  icke alldeles  lyckad, vilket  ju också är  förklarligt, då undersökningar här uppe mötte
särskilt  stora  svårigheter.  Korrigeringar  ha  också  skett  på  Bureus'  stora  kana  över  Norden  1626, där  eljest
kartbilden från 16II återkommer i stort sett oförändrad. Beträffande förhållandet mellan de två kartorna torde
en hänvisning till LÖNBORGS jämförelser vara tillfyllest.

Minst  tillfredsställande  på  16II  års  karta  är  framställningen  av  fjällryggen  mot  Norge,  som  från  Titisfjord
(Tysfjorden)  löper  rakt  söderut,  icke åt  sydväst,  ned  till  Jämtland. Om dess  sträekning hade vid  sekelskiftet
åtskilliga  upplysningar  inhämtats  genom  vittnesmål  av  lappar  och  birkarlar,  särskilt  före  gränsmötet  i
Flacksjöbäck  1603. 3)  För  landet  söder om Titis voro emellertid dessa spörsmål  icke politiskt brännande på
samma  sätt  som  suveränitetsfrågorna  uppe  i  Finnmarken,  och  vittnesmålen  sattes  egentligen  aldrig  på
allvarligt  prov  genom  att  systematiskt  konfronteras  med motpartens  påståenden, helst  som man  från  svensk
sida  icke bestred norrmännen deras rätt  till  andel  i  skatten från Vapstens  lappby. Något verkligt  försök att  i
sitt  hela  sammanhang  fastställa,  hur  den  vattendelande  fjällkedjan  löpte,  gjordes  icke  före  utsändandet  av
lantmätaren OLOF TRESK på 1630talet. Den politiska bakgrunden var då vorden en annan.

Olof Tresks verksamhet intill 1640. Gränsundersökningen.

Knäredfreden 1613 drog ett streck över de svenska kraven på delad förvaltning av Ishavskusten. Kristian
IV, den nitiske målsmannen för DanmarkNorges dominium maris, hembar en seger av den största räckvidd
för  hela  Nordens  senare  historia.  Men  utgången  av  kraftmätningen  kom  även  för  en  tid  att  betyda  en
omisskännlig avmattning av svenskarnas intresse för lappmarkerna. Gustaf Adolfs regering, eljest så full av
stora"  initiativ på olika områden, medförde här uppe knappast något egentligt nytt vare sig  i världslig eller
andlig  måtto.  »Enare  och  andra  trätobyar»  vållade  stundom  misshälligheter  med  Danmark  men  vägde
ojämförligt  lättare  än  förr  i  jämn  bredd  med  andra  konfliktämnen,  och  Sjörydsmötet  1624  åstadkom  i
verkligheten ett stillestånd på denna front. Vid uppgörelsen 1613 hade som ett medgivande åt Sverige ett ej
närmare  specificerat  förbehåll  gjorts  beträffande  lappbyarna  till  fjälls.  Att  några  gränser  här  ej  voro
utstakade, därom var man från dansknorsk sida fullkomligt medveten.4)

Med  utnämningen  av  ANDREAS  BUREUS  1628  till  generalmatematiker  kan  det  svenska  lantmäteriet
anses  ha  sett  dagen,  en  händelse  av  största  betydelse  ej  minst  för  kartografiens  fortsatta  utveckling  i  vårt
land.  Vad  Norrland  beträffar,  kom  det nu  till  en början att  stå  i  skymundan. Det  finnes  från  lantmäteriets
tidigaste år ingen antydan om att det utsträckt sin verk sam het till dessa landsändar. Också hade under Karl
IX »jordrevning»

1) G. Huss har påpekat (Något om äldre kamerala handlingars betydelse för geografisk forskning, Ymer 1901), att
han  i  fiskeräkenskaper  o.  dyI.  kan  ha  funnit  upplysningar  av  värde.  Men  denna  möjlighet  lämnar  fortfarande
flertalet frågor obesvarade.

2) Ätergiven i färgtryck som bilaga till E. Wieses arbete Die Politik der Niederländer während des Kalmar Kriegs
(1903) och i fjärde delen (1904) av Sveriges historia intiII tjugonde seklet (s. 285).

3) Se  sammanfattningen  i Qvigstad och Wiklund, Dokumenter,  II,  s.  231235.    Lappfogden  Hans  Larssons
förteckning över gränsmärken refereras redan av Olof v. Dalin i Sveas rikes historia, III, 2 (1761), s. 441.

4) J. Hallenberg, Svea rikes historia under Gustaf Adolfs regering, V (1796), s. 287.



mätning av den odlade jordens areal tili  tjänst för skatteläggningen – ägt rum i flera norrländska landskap, f.
ö. under medverkan av Daniel Hjort  (fullmakt den 26  juni 1604,  riksreg.). Först genom upptäckten av Nasa
silvergruva  i  Piteå  lappmark,  känd  i  Stockholm  tidigt  på  våren  1635,  inleddes  lantmäteriets  verksamhet  i
Norrland.  »De  svenskas  Västindien,  dem  frommom  så  gott  som  konungen  i  Spanien»,  jublar  Karl  Bonde  i
april. »Säjes vara några mil  långt, och slätt ingen skog på 6 lappiska milar... Dit är ock sänt en lantmätare,
som alilägenheten skali förfara så väl av landet som ifrån Piteå lappekörkia och se, på vad sätt man kan bäst
få  malmen  därifrån.  Där  skali  vara  stora  sjögar  och  älvar,  som  man mest med stora hoppar  [):  håpar]  kan
komma fort utföre om sommaren.»')

Den som anförtrotts med det uppdrag Bonde syftar på, var en ung norrlänning, OLOF TRESK. Han var
bondson  från  Halista  i  Tuna,  Helsingland,  och  synes  ha  tillhört  en välbärgad  släkt. En broder  till  honom,
Anders  Larsson  Tresk,  blev  rådman  i  Hudiksvali  och  överlevde  honom  i  många  år  (t  1688)    2).  Namnet
Tresk  bars  förut  av  en  farbroder  till  bondsönerna  från  Hallsta,  kyrkoherden  Gerhardus  Erici  Tresk  i
Torstuna (t 1618); men ånnu 1641 talar  landshövdingen i Hudiksvali omvåxlande om Olof Tresk och Olof
Larsson.  Tydligen  är  vår  man  identisk med den Olaus Laurentii Helsingus,  som hösten 1625  inskrevs  vid
Uppsala universitet, där han dock icke dröjde länge. 1 en odaterad supplik till Kristinas förmyndareregering
3)  säger  han,  att  han  »nu  för  några  år  sedan  blev  antagen  uti  H.  K. M:jts  sai.  herr  faders,  glorvördigst  i
åminnelse,  tid  uti  kronones  tjänst  för  en  lantmätare»,  men  nämnes  i  handlingarna  som  sådan  först  i  mars
1634;  synbarligen  åtnjöt  han  tidigare  fast  avlöning,  ehuru  han  ännu  betraktades  som  lärling  hos  Andreas
Bureus.  Nyssnämnda  år  verkade  han  dels  i  Västmanland,  för  rannsakning  om  därvarande  ödegårdar,  och
dels  i  Södermanland,  där  han  företog  mätningar  av  byarealen  och  även  meddelade  undervisning  i
dikesgrävning;  kartor  över  Oppunda  härad  i  Lantmäteristyrelsens  arkiv  äro  minnen  från  dessa
arbetsmånader.  Följande  vår  väcktes  i  kammaren  den  frågan,  huruvida  icke  lantmätarna  borde  i  samlad
styrka  detacheras  till  ett  visst  landskap  och  »göra  det  ifrån  sig».  Detta  angavs  vara  Bureus'  önskan,  men
Karl Bonde reste invändningar, och  rådet anslöt sig  till hans mening. Dess resolution den 5 maj uppräknar
elva  lantmätare,  som  skulle  fördelas  på  sex  landskap  jämte Finland, och  bland dessa  elva  träffas nu Olof
Tresk  med  »Lappmarken»  som  verksamhetsfält.  4)  Oavsett  rådets  principbeslut  har  tydligen  beträffande
honom saken förut varit avgjord. Andra norrländska landskap förbigås i resolutionen.

Det  uppdrag,  som  jämlikt  rådets  den  6  maj  1635  daterade  fullmakt  gavs  Olof  Tresk,  var  synnerligen
omfattande  och  synes  vitsorda  ett  stadgat  förtroende  till  hans  duglighet.  Han  skulle,  själv  annan,  styra
färden till Piteå och därifrån  till det nya silververket  i Lappmarken. Här ålägges honom att »med all flit…
först och  främst  avmäta och  granneligen  fullfölja fjällryggen, med omständighet, så vida som honom detta
året  möjeligen  står  till  görendes,  beskriva  själve  gränsen,  som  skiljer  Sveriges  och  Danmarks  lappemark,
granneligen  art  och  ställe  anteckna,  huru  det  nya  sölververket  i  längd  och  bredd  av  Gud  allsmäktig  är
uppenbarat,  oss  och  Sveriges  krono  tili  välsignelse  givit.  Sedan  fullföljer  han  med  sjögars  och  älvars
avritande,  bredevid  vad  skogar,  strömmar,  måsar  och  andra  nyttigheter  däromkring  finnas  kunne,
avmätandes  själve högden på strömmarna  tillika med miletalen av  land, med namn och omständighet, huru
vart om annat beläget, efter såsom han ett visst miletal för efterkommande skall läggia och namngiva till en
rättelse,  jämväl  vid  sin  återkomst  vetta oss all  god  relation  bredevid  själva  avritningen  att  giva.»
Landshövding och be

1)  Memorial för Salvius april 1635. Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling II, 11, s. 8283.  Vid citat av handlingar från
1600talet har normalisering skett tili nutida stavning, dock med beaktande av de äldre ordformerna.

2) Olof Bromans Glysisvallur 1, s. 105, 118, II, s. 169, 172, 192. Bromans Ättqvist, Tab. XVII, GästrikeHälsinge nations
bibliotek, Uppsala.

3)  Handlingar rörande lantmäteri, R A.  Själv skriver han sig oftast Oluff L. Tresck. Formen »Treskie. (0. A. ]ohnsen, a. a., s.
295) beror på felaktig läsning.

4) Kammarprotokollen den 15 april och 5 maj 1635, K A.



fallningsmän skola anständigt sörja för hans underhåll »uppå den ort, som han icke råkar by eller bonde». l)
Kärnpunkten  i  denna  instruktion  var  utan  fråga  fastställandet  och  beskrivandet  av  gränsen.  Det  kunde

väntas, vilket också händelserna snart nog bestyrkte, att Nasas egenskap av gränsfjäll  det uppräknas 1601 i
Piteå  lappars och birkarlars vittnesmål    skulle föda politiska konflikter. Men då uppdraget  i denna del icke
var närmare begränsat och därtill  rymde rätt mycket annat, kan det synas överraskande, att man redan efter
halvannan  månad  visade  sig  otålig  i  Stockholm.  Stellan  Mörner,  landshövding  i  Västerbotten,  erhöll
nämligen då en maning att »bemälte lantmätare därhän disponera och hålla, att han vad honom befallt är pre
sterer  och  oss  all  god  rättelse  utan  försummelse  tillskicker».  2)  Otåligheten  måste  sammanhänga  med
farhågor;  man  visste,  att  konung  Kristian  befann  sig  på  resa  i  Norge,  och  man  torde  ha  fruktat,  att  en
obekväm  diskussion  i  förtid  skulle  väckas.  Året  skulle  emellertid  gå  till  ända utan att  något  förspordes  om
danskarnas avsikter. 3) Olof Tresk hade på höstsidan återkommit till Stockholm, sedan han »till en god del»
förrättat  sitt  värv.  4)  Den  8  oktober  förevisade  riksskattmästaren  i  rådet  den  avritning  lantmätaren  hade
inlämnat » oppå det nyss oppfundne silverbruket  i Pitå  lappmarb. 5) Synbarligen är det samma karta  över
riksgränsens sträckning i trakten av Nasafjäll  som senare tillställdes danskarna och nu förvaras i riksarkivet
i  Köpenhamn,  försedd  med  den  kritiska  påteckningen:  »Svenske  Landtmeters  afriss,  som  icke  er  sönderlig
just».  Den  är  återgiven  i  ]ANRIK  BROMEs  arbete  Nasafjäll (s. 93)'  Tresk  hade  visserligen  »mycket  ont
utstått på denna resan», men någon egentlig vila kom ej i fråga. Av Karl Bonde, som förefaller att ha fäst sig
vid  hans  driftighet,  skickades  han  nästan  omedelbart  till  Västergöltand  för  att  undersöka  möjligheterna  att
anlägga en kanal mellan Vänern och Vättern och skärskåda »lägenheterna» vid Trollhättan. 6) Detta uppdrag
torde  ha  givit  honom  sysselsättning  under  den  följande  vintern.  Tidigt  på våren 1636  sändes  han  för  andra
gången upp till Lappland.

Frågan om gränsen mellan Norge och  de svenska  lappmarkerna var nu vorden brännande. 7) Man kunde
räkna  med,  att  konung  Kristian,  stimulerad  av  den  svenska  politikens  motgångar  på  den  tyska vädjobanan,
skulle  väcka  process  om  äganderätten  till  silvergruvan  och  i  varje  fall  fordra  en undersökning,  innan något
erkännande av Sveriges suveränitet över området kom i fråga. Det gällde därför att ha bevismaterial på hand.
Tresks  »afriss»  från  föregående  år  kunde härvid näppeligen anses  tillfyllest,  ty  ingenting garanterade,  att  ej
den lapska gränsfrågan upprullades i hela sin räckvidd. Man visste i Stockholm, att den nya gruvan låg strax
öster  om  den  höjdkam,  som  av  ålder  uppfattats  sam  riksgräns  i  dessa  trakter,  och  det  är  såtillvida  mycket
naturligt,  att  regeringen  i  sitt  nya uppdrag  till  Tresk  framförallt  fattar  i  sikte den gränsbildande fjällryggen.
Detta  innebar,  vad  de  sydligare  lappmarkerna  beträffar,  för  Sveriges  vidkommande  ingen  ny  ståndpunkt;
men  något  ny  tt  var  obestridligen,  att  denna  fjällryggens  egenskap  av  gräns  mellan  rikena  från  svensk  sida
erkändes  som  en  allmän  grundsats.  Frånsett  detta  är  Tresks  instruktion  av  den  24  mars  1636  icke  så  litet
egendomlig  i  sina  uttryckssätt.»Ehuru  väl  gränsen  emellan  Sverige  och  Norge  finnes  uti  bägge  riksens
upprättade fördrag och beslut med art och omständighet varifrån annan separat och beskreven», heter det, »så
hava vi likväl för gott och rådsamt eraktat, att den för

1)  Kammarregistraturet 1635, K A.
2)  Kammarregistr. den 23 juli 1635.
3)  Dock är att märka, att synnerligen svåra luckor finnas i svenska residentens i Köpenhamn (J. FegrreusStrömfelt) brevväxling

med såväl regeringen som Axel Oxenstierna under just dessa år. Enda gången Fegrreus berör ämnet är i ett brev tillregeringen
av den 12 okt. 1636, varav framgår, att »silverbruket i Lappmarken" nyss varit på taI. Det var kort efter Peder Vibes aktion i
Stockholm: jfr J. Brome, Nasa fjäll (1923), s. 91.

4)  Kammarregistr. den 8 okt.: utanordning av kommiss till en dräkt.
5)  Rådsprot. för den 8 okt. 1635, SRP V, s. 189.
6)  Fullmakt  och  memorial  för  Olof  Tresk  den  7  och  17  okt.  1635.  Samlingar  i  Landt  mäteri  1  (1900),  s.  1618. Elvius o.

Hårleman, Dagbok (1749), s. 7880.
7)  Till  biskopen  i  Västerås  om  ett  gammalt  pergamentsbrev  över  rågången  meIlan  Sverige,  Danmark  och  Norge,  han  bland

antikviteter funnit haver, att han det och andre sådane akter till H. K. M:t sänder. Den 22 januari 1636, Riksregistr.



medelst  själve avritningen, oss och  våre efterkommande  till  rättelse, må bliva med alla omständigheter och
nyttigheter  fliteligen  noterat».  Men  någon  dylik  i  detalj  gående  gränstraktat  existerade  ännu  icke;  ja,  icke
ens  som  allmängiltig  princip  hade  riksgränsens  sammanfallande  med  fjällryggen  traktatmässigt  fastslagits.
»Sedan  fullföljer  han  fjällryggen»,  fortsätter  emellertid  instruktionen,  »och  granneligen  antecknar  alle
liknelser och råmärke, som bägge riken em eIlan äro notabilia...,  fullföljandes själve gränsen så nagare till
pricka, sam Flacksjäbäckiske ackardet utvisar 1), att kronan uti ingen måtto må ske för när, efter som han
över  alltsammans  skall  själve  avritningen  och  landkortet  efter  handen  och  med  det  snareste oss  tillsända».
Dessa uttryck påkalla en kort kommentar.

Det  åberopade  »Flacksjöbäckiske  ackordet»  kunde  i  själva  verket  härutinnan  giva  ringa  ledning.  Mötet  i
Flacksjöbäck  1603  hade  icke  lett  till  något  resultat,  som  kunde  nämnas  ackord,  utan  de  svenska  och  de
danska kommissarierna hade på  en rad punkter, särskilt  i Finnmarksfrågan, avkunnat olika domslut, mellan
vilka  något  avgörande  sedan  ej  kommit  tillstånd.  Medan  danskarna  segt  förfäktade  och  i  sitt  domslut
fastslogo  fjällryggens  eller  Kölens  naturliga  och  hävdvunna  karaktär  som  gränsskillnad  i  lappmarkerna,
visserligen till  slut med uttrycklig  reservation för »den servitut og indkomst», som båda rikena av ålder haft
på ömse sidor av denna gräns, gjordes från svensk sida gällande, att tvisten alls icke rörde sig på detta plan:
»där  som  Sveriges  krona  haver  tagit  skatt,  där  haver  hon  haft  sin  rättighet,  och  det  är  gräns  nog».  Några
verkliga  överenskommelser  med  avseende  på  hur  gränsen  skulle  anses  gå  här  uppe  hade  icke  vunnits  i
Flacksjöbäck;  sådana  avtal  ansågos  då  fastmera  direkt  otjänliga  av  den  svenska  politikens  målsmän.  De
svenska kommissarierna undveko för egen del att  i  sitt domslut beröra, var gränsen skulle anses gå. 2) Man
kan  ej  heller  antaga,  att  instruktionen  1636  endast  förutsätter  ett  uppgående  av  gränsen  i  de  sydligare
Lappmarker,  som  i  det  föregående  icke  egentligen  givit  ämne  till  tvister;  Olof  Tresks  följande  verksamhet
visar  med  all  tydlighet,  att  vad  regeringen  avsåg  verkligen  var  en  »avritning»  av  gränsen  i  samtliga
lappmarker.  Allt  detta  ger  oss  rätt  att  sluta,  att  instruktionens  åberopande  av  »Flacksjöbäckiske  ackordet»
endast  återger  en  något  svävande  kanslitradition.  Den  danska  kommissionens  »dom»  1603  förvarades  i
original  i  det  svenska  kansliet  och  har  möjligen  kommit  att  uppfattas  som  en  båda  sidorna  statsrättsligt
bindande  akt.  En  rad  vittnesmål  av  lappar  och  birkarlar,  anskaffade  för  användning  vid  samma  gränsmöte
och sammanförda med akterna från Flacksjöbäck, kunna ha givit stöd åt uppfattningen, att man där verkligen
träffat  fixerade  avtal  om  den  svensknorska  gränsens  sträckning  ovan  Jämtland.  Hur  man  än  tolkar
sammanhanget,  måste  man  förutsätta,  att  instruktionens  författare  icke  ägt  någon  närmare  kunskap  om
innebörden  av  Karl  IX:s  finnmarkspolitik.  Så  var  ju  också  synfältet  helt  förändrat.  Sverige  hade  genom
Knäredsfreden pressats tillbaka från fjordbottnarna i Finnmarken, och detta avgörande gjorde det naturligare
än  förr  att  i  hela dess  sträckning  tänka  sig  fjällryggen som gräns. Angelägnare än något annat syntes  i den
föreliggande  situationen  vara  att  hävda  Sveriges  äganderätt  till  Nasa,  och  isin  strävan  att  effektivt  under
bygga  den  tankegång,  som  konsekventast  tjänade  Sveriges  syften  under  en  stundande  diskussion  om
gränsen,  föll  man  nu  tillbaka  på  en  principståndpunkt,  som  i  varje  fall  var  vida  mer  befryndad  med  den
danska  än  med  den  svenska  ståndpunkten  kring  senaste  sekelskiftet.  Vad  man  härvid  förbisåg  var  att  en
sådan  politik,  konfronterad  med  motpartens  yrkanden,  lätt  kunde  bringa  i  fara  det  betydelsefulla  förbehåll
beträffande  finn  och  lappbyarna  i  fjälltrakterna,  som  influtit  i  1613  års  fred,  och  till  vilket  den  svenska
politiken  skulle  anknyta  under  förberedelserna  till  1751  års gränstraktat,  visserligen utan  framgång. 3)  Det
behöver ju å andra sidan ej sär

1)  Alla kursiveringar av förf.
2)  Fullständigast äro hithörande aktstycken tryckta av Laursen, DanrnarksNorges  Traktater, III (1916), S. 199215.
3) Styrkan av Sveriges argumentering erkändes då i hemlighet från dansk sida, enligt vad som tydligt framgår av

Hielmstiernes och Stampes hemliga betänkande den 20 juli 1750 angående gränstvisten i Finnmarken, anfört av Axel
Klockhoff i Utredning angående det svenska anspråket på lapparnas flyttningsfrihet (1914)' Jag tackar kammarrådet
Klockhoff för tillgång till denna utredning.



skilt  framhållas,  att  på  en  lantmätarefullmakt  ej  samma  måttstock  får  läggas  som  på  ett  diplomatiskt
aktstycke.

Olof  Tresks  instruktion  ålade honom också andra värv. Under  färden genom Pite  lappmark upp  till  Nasa
skulle  han  »observera  och  avmäta»  de  platser  vid  vägen,  som  kunde  erbjuda  förutsättningar  för  nybyggen,
och han skulle söka förmå några familjer att slå sig ned här för att gå resenärerna mellan staden och bruket
tillhanda. Han  skulle vidare »med  flit  rannsaka» efter nya malmstreck; efter sådana  letade man nu med iver
överallt  i Norrland. Den  tid han ej kunde  tillbringa uppe  i  fjällbygden  skulle han använda för att  inspektera
»ödesgårdarna  uti  Norlanden»  och  med  landshövdingens  hjälp  befordra  försumliga  odlare  till  näpst,  på
samma  gång  som  han  skaffade  sig  rekreation  efter  strapatserna  i  fjällen.  Om  jordrevningskommissarier
senare förordnades till de norrländska landskapen, finge han vara beredd att stå dem till tjänst, »sammanledes
rätta sig i saken, där såsom bönder tvista om ägor och hans närvarelse fordras». 1 lön tillförsäk rades honom
400  daler  vitt  mynt  årligen  jämte 140 daler  åt  en  lärodräng. TilI  slut manas  landshövdingen att  på  allt  sätt
underlätta  hans  arbete,  »tillhållandes  våre  trogne  undersåter  lapperne  och  alle  andre,  att  de  rättrådeligen
honom undervisa gränseskillnaden och det mera, som antecknas bör».1)



Om Olof Tresks verksamhet under 1636 är  icke mycket att säga. Han har tydligen under sommarmånaderna
koncentrerat  sig  på  att  fastställa  gränsen  mot  Norge  i  Pite  lappmark.  1  början  av  oktober  avgav  han  i
rådskammaren  på  Stockholms  slott  rapport  om  Lappmarkens  »tillstånd  och  situation»  samt  ingav  »ett  nätt
och  just  afriss»  att  förvaras  i  kammaren.  2)  Denna  karta  synes  numera  ej  vara  i  behåll.  Att  den  endast
upptagit konturen av fjällryggen mot Norge i Pite lappmark göres sannolikt av Tresks relation till K. M:t om
gränsen över fjällkölen »ifrån Umeå älvs be

1)  Kammarregistr. den 24 mars 1636.
2)  SRP VI, s.



gynnelse  in  till  Luleå  älvs  ursprung»,  daterad  1636  och  förvarad  i  riksarkivet.1)  Det  är  en  noggrann  och
detaljrik uppteckning. Tresk  stöder  sig på»  lapparnas gamle urminnes hävd, det de av hedenhös på var sido
av  gränsen  brukat  hava».  Ett  betydande  utrymme  i  relationen  tar  också  redogörelsen  för  de  älvar  och
strömmar,  vilka  från  fjällryggen  falla  root  väster  och  öster.  Av  den  största  politiska  vikt  var  nu  att
oemotsägligt  fastslå,  hur vattendelaren  löpte. Relationen uppräknar  fyrtioen »fjällryggar», vilka alla angivas
vara belägna  i Pite lappmark. Då den väsentligen sammanfaller med motsvarande del av Tresks fullständiga
relation från 1640, vilken här isin helhet avtryckes som bilaga, torde det ej vara behövligt att närmare ingå på
dess  innehåll.  En  olikhet  mellan  relationerna  är,  att  Tresk  1640  för  den  sydligaste  fjällryggen  till  Ume
lappmark och den nordligaste till Lule, så att antalet råmärken inom Pite lappmark nu stannar vid trettionio. 1
den första relationen saknas de namnlängder över rådfrågade lapska hemulsmän, som influtit i den senare, till
yttermera  visso  bekräftade  med  avritningar  av  dessa  lappars  bomärken.  Eljest  äro  avvikelserna  knappast
nämnvärda;  även  namnformerna  visa  vid  en  jämförelse  en  påtaglig  konsekvens.  På  två  ställen  i  1636  års
relation finnes polhöjden angiven: vid Stora Umevattnet till 66° 8' och vid Nasafjäll till 66° 48'.

Den nya norrländska jordrevning, som i 1636 års instruktion bebådades, blev följande år beslutad, om ock
i mera blygsam skala. Vi höra icke talas om någon kommission; uppdraget föll helt på lantmätaren och avsåg
tydligen  t.  v.  endast  att  utfylla de tider av året, då naturförhållandena omöjliggjorde arbetet  i  lappmarkerna.
Genom  ett  kungligt  brev  på  våren  1637  bemyndigades  Tresk  att  hålla  jordrevning  och  rannsakning  såväl  i
städerna  som  på  landsbygden  i  Västernorrland,  dock  endast  på  de  orter,  där  behovet  därav  vore  särskilt
kännbart.  Befallningsmän,  borgmästare  och  råd  ålades  att  stå  honom  bi  vid  dessa  förrättningar,  läns  och
fjärdingsmän  att  i  framoch  återresa  tillhandahålla  honom  fyra  skjutshästar  jämte  uppehälle.  Men  samma
kungabrev  med karaktären av årspass för Tresk    inskärper också plikten att med »proviant och nödtorftig
fordenskap» bispringa hans  tolk och  ledsagare, »när han ut  i Lappmarken är stadder» 2), och nästa spår av
hans verksamhet för oss upp till nordligaste Lappland. Vårvintern 1638 har han nämligen i Torneå utkvitterat
en summa som ersättning för vissa naturapersedlar, »tå  jag undertecknad efter H:nes M:ts nådige befallning
hölt  uppå  till  [):  med]  att  avrita  och  beskriva  fjällryggen  och  rätte  gränseskillnaden  em  ellan  Sverige  och
Norge igönom Tornö  lappmark 3). Att han under vintermånaderna besökt  trakterna uppe vid Torneträsk be
höver  alls  icke  innebära  något  överraskande;  Gerardt  Josting bland andra hade gästat dessa nordliga nejder
vid  samma  tid  på  året,  då  det  stadgade  vinterföret  brukade  ge  raskare  takt  åt  samfärdseln  4).  Dock  är  det
troligt,  att  denna  expedition  av  Tresk  ej  kunnat  bli  mera  omfattande;  arbetet  torde  ha  fortsatts  under
sommaren 1638 och då utsträckts tilI Kemi lappmark. Det vill synas, som om också andra motigheter tillstött
än  de  som  vållades  av  vildmarkens  oländighet.  Tresk  var  sannolikt  närvarande  i  Stockholm  den
novemberdag samma år, då riksrådet resolverade, att ingenjören över lappmarken skulle få fullmakt att »resa
kring och  avmärka gränserna mellan Norge och oss och  taga  longitudinem och  latitudinem solis, därmed att
desto  bättre  justera  landtavlorna».  Men  detta  uppdrag  att  »avmärka  gränserna»  var  ju  icke  något  nytt;  det
följde av tidigare instruktioner och var redan, såsom av fortsättningen skall klarare framgå, med all sannolik
het  avslutat.  Rådsprotokollet  tillägger  emellertid  såsom  ytterligare  resolverat,  »att Stellan  Mörner  honom
icke hindrar utan låter den saken bliva befordrat»5). Naturligast kunde då vara att tänka 5ig, att Tresk ansett
sig otillräckligt understödd eller direkt motarbetad av  landshövdingen  i Västerbotten, Mörner, och att  rådets
resolution  om  en  ny  fullmakt  åt  honom  åsyftade  att  utöva  en  mild  påtryckning  på  denne.  Men  denna
möjlighet

1)  Danica, Gränshandlingar: Lappland mot Norge r60499, R A.
2)  Den 23 maj r637. Samlingar i landtmäteri J, s. 2223.
3)  Den 215 mars, Norrlands verifikationsbok r638, n:r 629. K A.
4) Jfr Reinhold Stegers resa febr.mars r6r5, skildrad av K. B. Wiklund: N1lgra bilder fdn det gamla Lappland.

Skriftserien Norrland, X (r908).
5)  R1ldsprot. den r4 nov. r638, SRP VII, s. 352.



utesluter  icke,  att Tresk  just vid detta  tillfälle erhållit  regeringens bemyndigande att kartlägga  lappmarkerna
(» justera landtavlorna») och att detta i själva verket får fattas som kärnan i rådets beslut. Det var ur detta ut
sträckta  uppdrag,  vare  sig  det  gavs  i  november  1638  eller  eventuellt  senare;  som  kartorna  över  Torne  och
Kemi lappmarker framgingo som resultat.

Väl  fick denna rådets  resolution på senhösten 1638  ingen omedelbar verkan. Det gives  ingen antydan, att
Tresk året 1639 fortsatte sina värv  i  lappmarkerna, och allt synes utvisa, att han nu utan avbrott förlagt sm
verksamhet  till  Västernorrlands  Iän.  De  uppgifter,  som  anförtrotts  honom  genom  tidigare  instruktioner  och
fullmakter,  hade  helt  naturligt  lämnat  kvar  en  dryg  rest,  och  den  personliga  konflikt  med  Stellan  Mörner,
som man tycker sig skymta, har måhända bidragit till att han nu gripit sig an med dessa åsidosatta värv. Om
hans  närmaste  förehavanden  upplysa  oss  en  serie  »geometriska  avritningar»  i  Lantmäteristyrelsens  arkiv
(sign. M  I),  alla  tillkomna 1639. En  rannsakning om ödeshemmanen  i Norrland  stod  som en punkt på hans
innehållsrika  uppdragslista,  och  bland  ritningarna  i  fråga  finnas  åtskilliga,  som  klargöra  »ödes  och
förmedlade gårdars i Ängermanland åker och ängskvantitet tillika med var gårds kvalitet». Men vid sidan av
dessa  (34  gårdar  i  elva  socknar)  märkas  en  rad  andra  ritningar  med  tillhörande  statistisk  text,  vilka  ur
kulturhistorisk  synpunkt  utgöra  ett  både  säreget  och  värdefullt  källmaterial. Sysslandet med ödeshemmanen
har  resulterat  däri,  att Tresk  mycket  snart utsträckt  sin »rannsakning»  till  de många finntorpen i Norrland.
Denna  omläggning  är  i  allo  förklarlig.  Allmogen  harmades  över  finnarnas  ohejdade  svedjande,  och
myndigheterna  ivrade  för  att  finnarna  i  stället  för  att  upptaga  nyodlingar  i  skogarna  skulle  lägga  just
ödeshemmanen under ny hävd 1). över huvud var frågan om den gamla bofasta befolkningens förhållande till
finnarna vid denna tidpunkt i särskild grad aktuell 2). För Tresk har huvudsaken knappast varit ödesgårdarna
utan  just  finntorpen,  av  vilka  senare  han  har  uppmätt  och  beskrivit  ett  sjuttiotal  i  olika  socknar  i
Ängermanland,  Medelpad  och  Hälsingland.  Ett  karakteristiskt  prov  på  dessa  ritningar    en  karta över  finn
hemmanet Galven i Alfta, Hälsingland  meddelas av S. LONBORG (Ymer 1902, s. 396). De flesta av dessa
finnhemman, som Tresk och hans med' hjälpare 1639 metodiskt undersökte, väl icke alldeles utan slitningar
med deras bebyggare, äro av en ännu anspråkslösare och kargare typ.

Vi  finna,  att  Olof  Tresk  under  dessa  år  fört  ett  mycket  kringflackande  liv.  Också  klagar  han  i  en  redan
citerad supplik  till regeringen, att han »imedlertid icke haver haft någon viss hemvist, ej heller nu haver, där
jag  kan  hava  mitt  tillträde  och  hemkall  om  vinteren  och  den  tid  jag  kronones  arbete  omrita,  uträkna  och
vidare  förfärdiga  skall»3).  Vintern  163940  har  han  sannolikt  vistats  i  mellersta  Sverige,  upptagen  av
redovisningen för sitt  fögderi. Nu utarbetades kartorna över ödesgårdarna och finntorpen i Norrland, och nu
tillkom den utförliga, som bilaga återgivna relation över lappmarksgränsen, som han under pågående riksdag
ingav till Axel Oxenstierna i Nyköping i början av mars 1640. 4) Härtill sluter sig en i två exemplar bevarad
profilkarta,  nu  tillhörig  riksarkivets  kartsamling,  som  ger  sträckningen  av  den  experimentellt  konstaterade
gränsen  genom  alla  lappmarkerna.  Ty  mer  än  ett  experiment  var  det  dock  icke.  Tresk  hade  med  all
noggrannhet  sökt  ställa  sig  sin  instruktion  till  efterrättelse.  »Flacksjöbäcksackordet»  lämnade  honom
naturligtvis  härvid  i  sticket,  så  snart  det  gällde  tillämpningen  i  detalj,  men  genom  att  strikt  följa
vattendelaren

1)  Se t. ex. protokollet fdtn Iandstinget i Nåtra den 16 juIi 1639, J. Nordiander, Ångermanländska landstingsakter 16281644,
Norrlåndska samlingar X, s. 4849. – Särskilt Stellan Mörner synes ha gått hårt fram mot finnarna. Kammarkollegii brev
tilI honom den 13 augusti 1636 framhåller, att tidigare utgångna brev ej få tolkas så »stricte indifferenter»: förbuden gälla
endast de finnar som fIacka kring och utöda skogen, ej dem som upptagit eller åmna upptaga torpställen, förutsatt att någon
bolby dårigenom ej preju diceras.

2)  Jfr S. Lönborg, Finnmarkerna i mellersta Skandinavien, Ymer 1902, s. 468.
3)  Handlingar angående Iantmåteri, R A.
4)  Origo i Danica, GränshandIingar i LappIand mot Norge 160499, R A. Handlingen har enligt anteckning tidigare tiIlhört

Oxenstiernska samlingen. De delar av relationen, som röra Torne och Kemi Iappmarker, ha förut publicerats av O. A.
Johnsen, : Finmarkens politiske hiStorie, s. 290295. En kort resume i Qvigstad och Wiklund, Dokumenter, II, S. 236237.



och kontrollera sina iakttagelser med lapparnas vittnesmål har han med stor konsekvens fört sitt värv till slut.
Den  på  så  sätt  åstadkomna  »rätta  gränseskillnaden»  mellan  Sveriges  lappmarker  å  ena,  Norge  och

Ryssland å andra sidan, kunde obestridligen gälla som en delvis mycket  tydlig, delvis mindre tydlig naturlig
gräns.  Såsom  JOHNSEN  framhåller,  sammanfaller  den  frånsett  mindre  avvikelser  i  Torne  lappmark  och
västra  hörnet  av  Kemi  lappmark  (fram  till Peldowara, Peltotunturi)  med  den  1751  dragna  riksgränsen  1).
Aven  för  de  sydligare  lappmarkernas  vidkommande  är  överensstämmelsen  med  denna  på  de  flesta  punkter
påtaglig;  här  var  också  fjällryggen  i  allmänhet  lättare  att  konstatera  och  dess  gränsbildande  egenskap  mest
obestridd.  De  största  avvikelserna,  och  visserligen  till  Sveriges  och  Finlands  tydliga  nackdel,  möta  i  den
låglänta Kemi lappmark; orsaken är att söka i Tresks orubbliga fasthållande vid vattendelaren. Det är med all
tydlighet  denna,  sam  spelar  största  rollen  vid  hans  utfrågning  av  lapparna;  härom  ha  de  naturligtvis  också
vetat giva besked. Sannolikt var begreppet  riksgräns  i  nutida mening dem ännu ganska främmande, och allt
pekar  på,  att  särskilt  i  Torne  lappmark,  ur  gränsfrågans  synpunkt  en  av  de  viktigaste,  varken  de  eller
birkarlarna  räknade  med  någon  gräns  för  den  egna  lappmarken  som  sådan  just  vid  fjällryggen.  Denna
obundna  och  urgamla  uppfattning  tränger  stundom  på  ett  märkligt  sätt  igenom  även  i  dansknorska  källor,
t.ex. när det i »Instrux for Underhandling om Fjeldlapperne 1613" om både Pite, Lule och Torne lappmarker
vitsordas, att de sträcka sig ned till Västerhavet 2). Skillnaden är ingen, när lappar och birkarlar i Torne 1601
vittna,  att  deras  socken  icke  genom  rå  och  rör  skiljes  från  salta  havet  i  norr.  JOHNSEN  anser  sig  kunna
konstatera  en  från  svensk  sida  »med  flit»  förtigen,  gammal  naturlig  gränslinje  mellan  Norge  och  Sverige  i
Finnmarken.  Det  egentliga  beviset  härför  skulle  vara  Tresks  undersökningar,  med  vilka  en  rad  norska
vittnesbörd  överensstämma.  »Med  uomst0telig  sikkerhet»  finner  den  norske  historikern  härav  följa,  att
»landryggen  (vandskillet)  mellem  Kautokeino,  Avjovarre  og  Enare  paa  den  ene  side  samt  Torne  og  Kemi
lappmarker paa den andre fra gammel  tid av har gjældt  for gra:nse mellem Norge og Sverige, mellem norsk
Finmark  og  svensk  Lappmark,  og  det  paa  den  svenske  side  av  denne  grænse  ikke  mindre  end  paa  den
norske»3). Särskilt mot detta sista påstående kunna nog invändningar göras. Tresks instruktion har icke varit
bekant  för  Johnsen, och  den situationsmättade bakgrunden    konflikten om Nasa  har han ej haft anledning
att  observera.  Det  syntes  i  detta  läge  vara  ett  vägande  svenskt  intresse  att  hävda  fjällryggens  resp.
vattendelarens  karaktär  av  gräns:  därav  den  eljest  ganska  oklara  hänvisningen  till  Flacksjöbäcksackordet.
Tresk  hade  sedan  endast  att  handla:  han  genomförde  med  yrkesmannens  konsekvens  den  uppställda
grundsatsen. På detta sätt kommer han att följa landryggen söder om Enare träsk, fastän han betecknar Enare
by  som  »den  störste  och  bäste  by  uti  Sveriges  lappmark». Att »förtiga»  tillvaron av ett  geografiskt  faktum
kunde  av  naturliga  skäl  ej  komma  ifråga  från  svensk  sida.  Från  alldeles  samma  utgångspunkt  talar
SCHEFFERUS  senare  i  anslutning  till  TORNÆOUS  om  »paræciæ  transmontana:»,  de  bortom  bergen
belägna lappbyarna.4)

När  Tresk  1640  i  Nyköping  redovisade  för  sin  rannsakning  om  fjällryggen,  var  frågan  om  riksgränsen  i
lappmarkerna icke tillnärmelsevis lika brännande som några år tidigare. Den kunde betraktas som i huvudsak
utagerad genom den svenskdanska gränskommission, som 1638 sammanträtt uppe vid silvergruvan och där
föranstaltat  synnerligen omfattande vittnesmål, vilka emellertid  inskränktes  till gränsfjällen i gruvans närhet.
Undersökningens  gång  och  resultat  äro  kända  genom  BROMES  arbete  om  Nasafjäll  (s.  9298).  Härkunde
också på ett oemotsägligare sätt än mångenstädes  fjällryggen åberopas som gräns;  just Nasa gällde av ålder
som gränsfjäll. Detta var Sveriges ståndpunkt, med påfallande samstämmighet styrkt av  lapparnas mer eIler
mindre spontana vittnesmål. Några

1) Finmarkens politiske historie, 5. 146147.
2) Qvigstd o. Wiklund, Dokumenter, II, 5. 28929°. Detta egendomliga aktStycke för tjänade en närmare undersökning.
3) J. Schefferus, Lapponia (1673), 5. 166167.
4) A: a., s. 146, 149.



inkallade norska vittnen ville visserligen göra troligt, att Norge tog vid, där granskogen slutade, när man från
de nedre lappmarkerna färdades västerut; men dessa utsagor saknade varje stöd i tidigare dansknorska akt
stycken och voro sålunda lätta att visa tillbaka. Tvisten domnade därefrer bort, ehuru episoden kvarlämnade
en tydlig misstämning i Norge; det blev till en arvsägen, att svensken vid Nasafjäll »har udgravet og udledet
Vandet  fra  sin  rette  Gang,  som  var  till  Norrige,  at  det  kunde  falde  paa  hin  Side  FjeldRyggen»  l).  Vi  ha
funnit allting peka på, att Tresk avslutat sin gränsundersökning senast 1638, året för kommissionens besök i
Nasa. Resultaten av hans  arbete måste  i  sakernas nya  läge förlora mycket av sin aktuella betydelse för den
svenska statskonsten. »Lappmarken, de saker turbera oss intet», förklarade Axel Oxenstierna under 1639 års
riksdag. 2)
Pausen  i Olof Tresks  lappländska verksamhet kom att  räcka flera år.  I den relation, som han  inlämnade till
rikskanslern i mars 1640, bebådar han »specialritningar på var lappmarb såsom nära förestående. Ordalagen
synas ställa utom tvivel, att man senast vid denna tidpunkt  om icke, såsom ovan gjorts sannolikt, redan på
hösten  1638    inom  regeringen  tänkte  sig  åstadkommandet  av  fullständigare  »landtavlof»  över  Lappland
som den norrländske lantmätarens närmaste uppgift. Därmed kom emellertid ännu att dröja något.

Tresk i Norrland 164043. Lappmarkernas kartläggning. Kyrkobyggen.

Vid  Nyköpings  riksdag  1640  hade  allmogen  i  Västernorrland  –  som  då  även  innefattade  det  nuvarande
Gävleborgs  Iän    genom  sina  herredagsmän  framställt  en  enträgen  anhållan  om  allmän  jordrevning  till
åstadkommande  av  en  jämnare  skatteläggning.  Regeringen  biföll  denna  framställning,  och  landshövding
Krister Posse satte  sig omedelbart  i  förbindelse med Tresk    måhända  just  i Nyköping   för att  försäkra sig
om  hans  sakkunniga  medverkan.  Det  var  Posses  önskan,  att  jordrevningen  skulle  börja  i  Ljusdal,  där
böndernas  klagomål  varit  särskilt  livliga.  En  serie  av  Tresk  signerade  inägokartor  med  årtalen  1640 och
1641  visar  förrättningens  programenliga  gång.  Lantmätaren  och  hans  folk  underhöllos  hela  tiden  av
allmogen  i  Ljusdal.  När  Tresk  på  våren  1641  begav  sig  till  Stockholm  för  att  göra  underdånig  relation,
framhöll Posse nödvändigheten av att han utan uppskov fortsatte sitt nyttiga arbete i guvernementet. Man tog
även  denna  gång  hänsyn  till  landshövdingens önskan. De  inägokartor över hemman  i Norrbo och  Bjuråkers
socknar,  som  bära  årtalen  1641  och  1642,  göra  tydligt,  att  jordrevningen  i  Hälsingland  givit  Tresk
sysselsättning någon tid framåt. Samtidigt tog honom Krister Posse i användning för andra uppgifter. Genom
sin  verksamhet  1639  var  Tresk  rätte  mannen  att  giva  besked  om  de  svåråtkomliga  finntorpens  ekonomiska
bärkraft.  Under  sina  konferenser  med  honom  hade  Posse  bibragts  den  fasta  övertygelsen,  att  åtskilliga  av
dessa finntorp borde skatteläggas till högre belopp. Mycket berodde emellertid på, att Tresk vore närvarande
på  landstingen  vid  frågans  föredragning  »och  på  sitt  ämbetes  vägna  övertygade  finnarna»  3).  Man
misstänker, att Tresk själv icke ogärna såg att hans förrättning i Västernorrland p.å detta .sätt förlängdes. Han
brukade  numera  sitt  fäderneärvda  hemman  i  Tuna  4),  där  tydligen  hans  familj  var  bosatt.  De  svåra
missväxter, som under dessa år hemsökte Västerbotten, gjorde också utan allt tvivel ett återvändande dit föga
lockande.

Först  i  december  1641  spåras  Olof  Tresk  ånyo  i  Västerbottens  Iän  5).  Detta  besök  blir  emellertid  en
vändpunkt,  och  en  tid  framåt  utvecklar  han  nu  ett  rastlöst  arbete  i  övre  Norrland,  förgrenat  på  så  många
linjer,

1) Thomas von Westen, Topographia aretarehire Daniere eeclesiastiea, tr. i Budstikken, VII (Kristiania 1826), s. 5°.
2)  Rådsprotokoll den 23 januari 1639. SRP, s. 432. Huvudkällan för ovanstående är Posses brev till kammaren med tillhörande

post skriptum, Hudiksvall den 14 april 1641. Brev från orterna: Norrland, K. A.  Kartorna i Lantmäteristyrelsens arkiv.
3)  Odat. supplik, Handlingar rör. lantmäteri, R A.
4) Lönekvitto dat. Umeå den 6 dee. 1641, Västerbottens verifikationsbok, n:r 434.



att  man  ibland  kan  stanna  i  villrådighet  om verkliga  sammanhanget. Säkerligen är det  ej någon  tillfällighet,
att  han  återvänder  till  Västerbotten  just  vid  den  tidpunkt,  då  Stellan  Mörner  som  landshövding  avlöses  av
förutvarande  assessorn  i  bergsamtet  Frans  Crusebjörn  (Cruse).  Tresk  fann  i  denne  energiske  man  ett
verksammare stöd och en mer  intresserad uppdragsgivare. Att han på uppdrag av Crusebjörn den 20 januari
1642 "reste till Kimiå lappmark, den att avrita", står att läsa i ett egenhändigt persedelkvitto, som han samma
dag  utfärdat  i  Torneå.  1)  Januari  månad  ansågs visserligen  särskilt  lämplig  för  färder  i Kemi  lappmark 2),
men då Tresk  redan den 24 februari   om icke förr  spåras nere i Piteå, gives väl anledning att sluta, att en
ändring  skett  i  hans  dispositioner,  och  att  han  personligen ej deltagit  i Kemiexpeditionen. 1 Piteåutkvitterar
han  ersättning  för  viktualievaror,  som  han  "nu  i  vinter"  behöft  för  sitt  arbete  i Pite  lappmark. 3)  Han hade
sannolikt  i  stället varit Crusebjörn följaktig  till Arjeplog, när dess nya kyrka  invigdes vid Påls mässan. Man
hade nyss fått bud om ett vismutstreck i gränstrakten uppe vid Nasa, och Crusebjörn önskade få klarhet, om
den  nya  metallfyndigheten  låg  på  svenska  eller  norska  sidan  om  fjället,  men  Tresk  ansåg  det  bäst  att  först
eftersnösmältningen  skrida  tili  verket.  4)  En  utanordning  för  Tresk  av  den  30  augusti  gäller  proviant,  som
"han  till  Piteå  lappmarkresa  nu  i  sommar  av  nöden  haft  haver"  5).  Redan  detta  gör  det  osäkert,  huruvida
förarbetena  till  1642 års karta över Kemi  lappmark mer  än  till  ringare del  får  skrivas på Tresks personliga
konto.  Så  vitt  man  kan  se,  har  Pite  lappmark  detta  år  för  honom  stått  i  förgrunden;  den  nu  påbörjade
anläggningen  av  en  "kärreväg"  från  Storavan  ned  till  Skellefteåkyrkoplats  påkallade  utan  tvivel  hans
fackkunniga  hiträde.  Alldeles  uteslutet  är  f.  ö.  ingalunda,  att  en  av  Tresk  utarbetad  karta  över  den  genom
silvergruvan  särskilt  viktiga  Pite  lappmark  en  gång  existerat,  ehuru  någon  sådan  numera  ej  är  känd.  Vad
Kemi  lappmark  åter  beträffar,  kan  med  visshet  fastslås,  att  kartläggningsarbetet  därstädes  under  1642  till
huvudsaklig  del  fallit  på biträden  i Tresks  tjänst och  icke på honom personligen. Landshövdingen  talar  i  en
utanordning av den 25 maj endast om "ingenieurerna, som skola förresa upp i Kemi lappmark nu i sommar"
och  därför böra utrustas med proviant,  vadmal  till  tält  och  penningar 6). Ännu mer upplysande är  en order
från  Crusebjörn  ett  par  veckor  senare.  "Må  1  veta,  befallningsman  Tore  Halfvarsson,  att  1  tillika  med
ingenieurerne,  Olof  Tresks  underhavande  karlar,  med  allra  första  som  ske  kan  skole  begiva  eder  upp  åt
lappmarkerne  till  Kemi  träsk,  vilket  Treskens  karlar  skole  avmäta,  såsom  och  avstycka  där  brede  vid  en
beläglig  ort  till  ett  kapell  samt  alle  kanaler,  revirer  och  forser  med  dess  näromliggande  beskaffenhet
däremellan  och  Torneå."  7)  Allt  tyder  på,  att  under  det  år,  då  kartan  över  Kemi  lappmark  tillkom,  Tresk
företrädesvis  varit  verksam  på  andra  håll,  ej  blott  i  Pite  lappmark  utan    somstrax  skall  visas  även  i
kustlandet, medan underordnade krafter  tagits  i anspråk för uppgifter  i den finska lappmarken. Slutsatsen är
icke alldeles oviktig, ty Kemikartan av 1642 torde som kartografisk produkt i sin helhet  icke fullt uthärda en
jämförelse  med  Tornekartan  av  följande  år.  Bland  Olof  Tresks  medhjälpare  är  åtminstone  en  till  namnet
känd:  hans  "tjänare"  Johan  Pedersson,  som  hösten  r642  av  Frans  Cruse  skickades  till  Lule  lappmarker,
"därsammanstädes några kronones saker att förrätta". 8)

Överhuvud  synes  året  r642 ha varit  ett  av de verksammaste  i Tresks  liv,  även om han  till  stor del endast
dirigerade det arbete, för vilket han

1)  Verifikationsbok 1643, n:r 283: "Anno r642 den 20 januari, tå jag undertecknad, å H:nes K. M:ts vägna, efter
landshövdingens välb:g Frans Cruses befallning reste tili Kimiå lappmark. . .".

2)  "Resan tili denne landsorten angår om vintertid vid pass den 12 januari" Claudius Christophori Alanus' berättelse, Fellman,
Handlingar 1, s. 316.

3)  Piteå den 24 febr., Västerbottens verifikationsbok 1642, n:r 251 och 252.
4)  Cruse till Karl Bonde, Piteå den 4 febr. 1642. Bergskollegii brev och suppliker 1642, R. A.
5)  Väster~ottens verifikationsbok 1642, n:r 225.
6) Västerbottens verifikationsbok 1642, n:r 263.
7) Umeå den 10 juni 1642. Västerbottens verifikationsbok 1643, Q.:r 285.
8) Piteå den 4 okt. 1642. Verifikationsbok 1642, n:r 253.



bar ansvaret. Han har detta år fullbordat areal mätningen i Norrbo och Bjuråker. Han har "definierat, uträknat
och  describerat"  de västerbottniska och västernorrländska städernas ägor  med undantag endast  för Gävle 
"med  näst  omliggande  byars  åker  och  ängskvantitet",  kartlagt  samtliga  prästboställen  i  Västerbotten  och
slutligen uppmätt  flera byar  i Umeå  socken, där han någon  tid  synes  ha haft  sitt kvarter.1) Under allt detta
erhöll  han  en  ny  instruktion  rörande  rannsakning  av  ödehemman  i  Västernorrlands  län.2)  Den  synes
emellertid ha blivit utan påföljd. Att vissa förberedelser till dessa arbeten skett tidigare är mycket möjligt; att
Tresk  numera  kunnat  disponera  över  en  helliten  stab  av  medhjälpare  har  redan  framgått.  Men  kvar  står
intrycket av en verkligt aktningsbjudande kraftprestation.

Om  Olof  Tresks  arbeten  i  Torne  lappmark  finnes  endast  ett  vittnesbörd  bevarat.  Det  härrör,  som  man  i
första  hand  väntar,  från  1643,  Tornekartans  tillkomstår.  Den  12  januari  utfärdar han  i Torneå en av dessa
korta kvittenser, som utgöra huvudkällor  för kännedomen om hans minnesvärda verksamhet  i  lappmarkerna:
"Anno  1643  då  jag  undertecknad...  var  uti  Tårnö  och  Lule  lappmarker  till  att  avrita  och  annotera  deras
kvaliteter och kvantiteter innan om Sveriges gräns" .S) En blick på Tornekartan upplyser, att Tresk utsträckt
sina undersökningar  till  stora delar av Lule lappmark. Dessa undersökningar äro uppenbarligen till väsentlig
del  av  tidigare  datum,  ty  det  får  anses  omöjligt,  att  vinterexpeditionen  1643  härvid  kunnat  vara  tillfyllest.
Omfattande  förarbeten  kunna  ju  ha  skett  i  samband  med  gränsundersökningen;  man  erinrar  sig  även  Johan
Pederssons  nyss  omtalade  uppdrag  i  Lule  lappmark  hösten  1642.  Tresks  i  januari  1643  anträdda  resa  var
snart  avslutad.  Redan  tidigt  på  våren  har  han  nedlagt  arbetet  och  rest  söderut.  Själv  kände  han  efter  alla
strapatser  krafterna  svikta,  och  Crusebjörn  uppfattade  hans  tillstånd  som  verkligt  allvarligt.  "Den  förige
ingenieuren, Olof Tresk,  skriver  landshövdingen den 26 mars  till kammarråden, "haver här uti orten mycket
ont  lidit,  nästan om sin hälsa kommen". Han  rekommenderas därför  till  gratifikation  i  lämplig  form. Det  är
emellertid  av  vikt,  "att  hit  måtte  förordnas  en  god  lantmätare,  som  både  uti  själva  konsten  hade  god
förfarenhet, så väl som ock eljest dess förutan vore ung och oförtruten, alle trakter och planer att rekognisera.
Här  är  av  nöden,  att  någre  kyrkor  i  lappmarkerne  skole  funderas.  Men  med  sådant  kan  man  intet  uträtta,
förrän  en  sådan  god  karl  hitskickad  varder."  Som  ett  provisorium  föreslås,  att  "den  andra  unga  person,
Johannes, som för detta under Treskens kommando varit", tills vidare måtte förordnas att uppehålla tjänsten.
4)  Denne  Johannes  torde vara  identisk med den Johan Pedersson, som 1641 skriver sig Olof Tresks  tjänare.
Crusebjörns  iver  för  utnämningen  av  en  ny  "god  ingenieur"  visas  också  av  ett  brev  samma  dag  till  Karl
Bonde.  "Den  förra  haver  nästan  fått  sin  rest upp  i  fjällen;  skall  inga många mirakel kunna göra", heter det
här. Crusebjörn utgick ifrån, att Tresits avsked från landsändan skulle bli slutgiltigt. 5)

Tresk hade emellertid infunnit sig i Stockholm och börjat "förfärdiga" sina ritningar. Kammarens protokoll
den 24 april berättar om en konflikt mellan honom och Peter Menlös, den nye inspektören över lantmäteriet.
Menlös beklagade sig över opposition av Tresk och en annan lantmätare, Johan Larsson: de ville ej bekväma
sig  till  att  rätta  anmärkta  felaktigheter  i  sina  arbeten,  de  "uppstudsade"  kollegerna mot honom och  påstodo
sig endast vara skyldiga regeringen redovisning. Tresk var tillstädes, inkallades och förmanades att korrigera
sitt arbete och underkasta sig Menlös' order. Den tillrättavisade invände, att rikskanslern begärt att få arbetet,
men kammarråden förklarade, att han självfallet endast velat se

1)  M loch Y 1, Lantmäteristyrelsens arkiv; ursprungligen förenade i en volym, se Tresks egenhändiga titelblad i Y 1.  Kartan
över Sundsvall återges av Ahnlund, Sundsvalls historia 1 (1921), s. 68.

2)  Den 6 maj, Kammarregistr. 1642, K. A.
3)   Västerbottens verifikationsbok 1643, n:r 164.
4)  Frans Crusebjörn till Kammaren, Torneå den 26 mars 1643. Brev från orterna: Norrland, K A.
5) Till Bonde och bergskollegium, Torneå den 26 mars 1643. Bergskollegii brev och suppliker. R. A.



det,  icke behålla det. Närmaste bakgrunden  till  denna sammandrabbning har man tydligen kammarkollegiets
kort  förut  (den  20  april)  utfärdade  biinstruktion,  "huruledes  lantmätarna  i  alla  landsorter  landkort  och
geografiska  tavlor  göra  skola".  l)  Då  Tresks  kartor  i  flera  avseenden  förete  mindre  men  fullt  tydliga
avvikelser  från de bestämmelser, som här gåvos, vill det  förefalla mindre sannolikt, att de krävda rättelserna
verkligen kommit till stånd. Visst är, att Axel Oxenstierna kort därefter Iät honom röna sin välvilja. 2)

Ännu en gång skulle emellertid Olof Tresk besöka lappmarkerna. I augusti samma år fånga vi en skymt av
honom  och  hans  "medfölje"  i  Silbojokk.  Anledningen  till  hans  färd  undandrager  sig  vår  kännedom;  enligt
sina  egna  ord  har  Tresk  handlat  efter  en  särskild  instruktion.  3)  Det  kunde  vara  frestande  att  ställa  detta
okända uppdrag  i  samband med en  i  kärnpunkten ganska gåtfull notis  i  rådsprotokollet  för den 5 september
samma  år.  "Landshövdingen  Frans  Cruse  gjorde  rapport  om  lappmarkernas  och  sitt  landshövdingedömes
beskaffenhet,  enkannerligen  huru  man  skulle  till  vattens  komma  i  Västsjön;  item  om  metall  och  mineralia,
som  där  finnes."  4)  De  erfarenheter  man  gjort  av  de  ytterst  besvärliga  malmtransporterna  från  Nasafjäll
kunde onekligen tala för skapandet av en genare utfartsväg mot väster. En sådan utfartsväg var åter otänkbar
utan besittningen av norskt  territorium. Det krig med Danmark, som kort därefter utbröt, kastade sin skugga
över rådslagen; det är väl icke helt uteslutet, att den västerbottniske landshövdingens rapport inför regeringen
bör ses mot denna bakgrund.

Därmed  försvinner  Olof  Tresk  ur  synhåll.  Varken  kammarens  protokoll  och  registratur  eller  norrländska
ländshövdingebrev  och  räkenskaper  ha  vid  anställda,  visserligen  icke  på  alla  punkter  uttömmande
efterforskningar lämnat några upplysningar om vart hans vägar fört honom. Senare kartarbeten av hans hand
äro  icke bevarade. Det kan  tänkas, att en undergrävd hälsa nödvändiggjort  fullständig vila. Men sannolikare
är, att hans duglighet kommit till användning under fälttågen i Jämtland. Ty där fann han sin gray. Han gick
ur  tiden 1645,  sannolikt på höstsidan;  i  november undfick  "framlidne  ingenieurens  i Norlanden Olof Tresks
änka  Elsa  Åkesdotter"  försäkran  om  nådår.    Den  förste  norrländske  lantmätaren  ligger  begraven  i  Brunflo.
Många år senare Iät hans svärson, bruksarrendatorn Rolf Mackey, lägga en sten över hans grav. 6)

Olof Tresks verksamhet i lappmarkerna sammanfaller med ett viktigt skede i Lapplands kyrkohistoria. Den
avgörande  impulsen  blev  också  här  upptäckten  av  silverfyndigheterna  vid  Nasa.  Det  nyväckta  medvetandet
om Lapplands naturrikedomar  livade känslan av Sveriges  religiösa och kulturel förpliktelser mot  lappfolket.
Grundandet  av  den  skytteanska  skolan  7)  hade  dessförinnan  bevisat,  att  dessa  förpliktelser  insågos  av
bildningsivrande svenskar, men  först den epok,  som onekligen kan  sägas  inledd med gruvdriften i Nasafjäll,
öppnade på allvar blicken för vikten av ett andligt odlingsarbete i lappmarkerna efter större måttstock än

1)  Samlingar i Landtmäteri, 1, s. 3739.
2)  En odat. skrivelse till rikskanslern i Oxenstiernska sam!., R A, vari Tresk tackar för gunstig promotion, sdir uppenbart i

samband med ett kungligt brev av den 3 juni 1643 (riksregistr.), som för riket gjorda tjänster tillförsäkrar Tresk under hans
och hans hustrus livstid frihet för ordinarie utskylder för "ett hans skattehemman, Hagen benämnd, i Dilsbo socken och
Helsingland, samt ett vårt och kronones ålefiske uti Klubbåen därsammastädes som han på arrende innehaver".

3)  Kvitto daterad Silbojokk den 17 aug. 1643, d:o Piteå den 23 aug. s. å. Västerbottens verifikationsbok 1643, n:r 255 o. 256.
Det framgår, att Tresk flera veckor uppehållit sig i Silbojokk.

4)  SRP X, 263264. Konceptprotokollet i R A har tydligt och klart formen Wästsiön.
5)  Till kammaren den 18 nov. 1645. Riksregistr.
6) E. J. Schutz, Biografiska anteckningar om svenska landtmätare (1896) s. 132. Schiitz anger oriktigt Tresks dödsår till 1674.

Enligt Olof Broman (Kttqvist tab. XVII) hade Olof Tresk tvenne döttrar. Brita, f. 1635, t 1739(1), blev två gånger gift:
1664 med kyrkoherden J. Kanik i Klvkarleö och 1682 med Rolf Mackey. Magdalena, f. 1638, t 1687, var gift med
stadsnotarien Lars Hök i Hudiksvall.

7) Se härom i främsta rummet K. B. Wiklund, Om de svenska lapparnas skolundervisning i äldsta tid. Efterskrift till ABC
Bok på Lapska, Stockholm 1919.



hittills.  l) Framför allt är årtalet 1640 i minnet  förbundet med viktiga initiativ i detta hänseende av Kristinas
förmyndarregering. Om Pite lappmark då kom i första rummet,  2) glömdes i fortsättningen ej heller de andra
lappmarkerna.  Crusebiörn  tillträdde  sitt  ämbete  i  den  bestämda  övertygelsen,  att  "bästa  vägen  att  excolera
landskapen"  vore  att  inrätta  kyrkor  och  kapell.  Karl  Bonde,  den  utmärkte  chefen  för  bergskollegium,  hade
lagt  honom  på  hjärtat  att  på  allt  sätt  bidraga  härtil1.  3)  Också  Olof  Tresks  lappländska  verksamhet  har
anknytningar  till  detta  kyrkliga  organisationsarbete.  Redan  hans  karta  över  Kemi  lappmark  vittnar  därom.
Den utmärker en udde på södra stranden av Enare träsk (D) såsom synnerligen lämplig för kyrkobygge: "där
är  och  den  skönaste  ort  att  bygga  kyrka  på,  som  däromkring  finnas  kan."  En  hänvisning  till  "själve
delineation"  synes  peka på  en specialkarta över platsen och dess omgivning. På kartan finnes också angiven
den  plats  vid  övre  änden  av  Kemi  träsk  (L),  som av  flera  skäl  befunnits  "bekvämligast  att  bygga kyrka på
inom  fjällryggen".  Det  var  alltså  denna  plats,  som  utstakats  sommaren  1642,  när  befallningsmannen  Olof
Halvarsson  på  landshövdingens  bud  berest  Kemi  lappmark  med  Olof  Tresks  biträden  i  sitt  följe.  1  några
redan  anförda  brev  från  våren  1643  betonar  Frans  Crusebjörn  med  synbar  iver  behovet  av  en  "god  karl"  i
Olof Tresks ställe för kyrkoanläggningarnas skull. Ty saken tål ej att uppskjutas. "Gud bättre", utbrister han,
"den  gamle  surdegen  med  deras  trummor  finner  sig  ännu;  kan  uppå  bättre  sätt  intet  utrotas  än  att  stadige
prästmän,  såsom  i  Piteå  lappmark,  kunde  här  i  Torneå  och  Kemi  lappmarker  av  vår  nådige  överhet
förordnas".4)  1  samma  dagar  beordrade  han  en  av  sina  befallningsmän,  Peder  Persson,  att  skrida  tilI
byggandet  av  "en  vacker  träkyrka"  vid  Enare  träsk,  vartill  200  riksdaler  nu  till  en  början  omedelbart
utanordnades.5)  Först 1648  försåg os  em eller  tid  de  två nya kyrkorna  i Kemi  lappmark genom regeringens
försorg med fasta prästerliga krafter.6)

Medan Crusebiörn  sålunda var verksam å  regeringens vägnar,  hade en annan  sökt  falla honom i ämbetet,
till  en början med  framgång. 1  februari  1643  infann  sig  i Stockholm den nye predikanten i Jokkmokk, ärlig
och  vällärd  Paulus  Matthia  7),  utrustad  med  rekommendation  från  domkapidet  i  Uppsala,  och  lyckades
utverka  betydande  förmåner.  Landshövdingen  i  Uppsala  skulle  sörja  för  "disk  och  härbärge"  åt  honom,
medan  han  i  universitetsstaden  ombesörjde  den  översättning  av  Luthers  katekes  till  lapska,  som  nådigt
anförtrotts honom av K. M:t. Sedan detta uppdrag fullgjorts, skulle herr Påvel företaga en längre resa genom
"oss och  Sveriges  krona  tillhörige  lappmarker",  till vilken ända ett pass gavs honom,  lydande på skjuts med
tre  renar  och  befordran  med  båt  sjöledes.  Det  ålåg  honom  härunder  "såväl  att  taga  underrättelse  om
åtskillnaden  av  det  lappeske  tungomålet  8)  samt  landets  och  orternes  beskaffenhet  som  att  efterse,  varest
bekväme  platser  därsammastädes  finnas  kunne  till  kyrkojord  och  kapells  anställande  och  funderande,
enkannerligen vid Enara träsk, och vad på var ort kan komma i konsideration och vara att

1)  Kyrkobygget i lappmarkerna lockade tydligen i kustbygden till efterföljd. Som ett bidrag till de språkliga motsättningarnas
historia må här återges en punkt i prästerskapets från ärkestiftet riksdagsbesvär 1642: "Efter såsom Torneå stadskyrkia är
något ifrån staden avlägen, att församlingen för is och oväder understundom med stor mödo kan komma dit, och ofta när de
framkomne äre, hava de finske intagit kyrkian och de svenske måste hålla sin gudstjänst i sakerstian, varföre äro de sinnade
upprätta en kyrkia i staden, men därtill av sig själve oförmögne". Prästerskapets besvär: Uppsala stift, R A.  Den nya
stadskyrkan stod färdig 1647.

2)  Brome a. a., s. 170 ff.
3)  Crusebjörn till Karl Bonde, Umeå den 20 dee. 1641. BergskolIegii brev och suppliker.Närmast är i detta brev fråga om en

kyrka i Angermanlands lappmark. En dylik hade förordats av Stellan Mörner: se hans brev till K. M:t den 24 juli 1637,
med bilagd supplik från den gemene man i Angerman lappmark, samlad i Anundsjö. R. A.

4)  Anfört brev till Karl Bonde den 26 mars 1643.
5)  Umeå den 28 mars 1643. Västerbottens verifikationer 1644, n:r 247.
6)  Fellman, Handlingar, II, s. 4547. Fellman menar (s. 46), att kyrkorna i fråga byggts "påtagligen 1647"; sannolikt ha de

fullbordats några år tidigare.
7) Om denna äventyrare se Bygden, Hernösands stifts herdaminne II, s. 235236. Jfr Qvigstad o. Wiklund, Bibliographie der

lappisehen Litteratur (1899), s. 160.
8) Alltså lapska dialektstudier!



akta".  l)  Den  rymliga  fullmakten  var  tydligen  utformad  i  enlighet  med  herr  Påvels  personliga  önskningar.
Han kom emellertid aldrig att anträda sin forsknings och inspektionsresa i lappmarkerna, lika litet som hans
lapska  katekesöversättning  någonsin  såg  ,dagen  i  tryck.  Paulus  Mattia::  fann  så  småningom  ställningen
ohållbar och  föredrog  flykten  framför väntande näpst.2) Av vad anledning han särskilt nitälskade för det av
Olof Tresks män förberedda kyrkobygget vid Enare är obekant. Men det aldrig verkställda uppdraget, givet i
tillit  till mottagarens  lämplighet, blir ett nytt bevis på det levande intresse för lappmarkernas förkovran, som
besjälade förmyndarregeringen.

Den  till  1642  års  karta  fogade  texten  omtalar,  att  den  yngre  generationen  bland  Kemilapparna  med  glad
förväntan motsåg byggandet av de nya kyrkorna, medan de gamla visade sig  retliga oech misstänkte intrång
isin  hävdvunna  rörelsefrihet.  Det  är  också  tydligt,  att  myndigheternas  ökade  intresse  för  lappmarkerna
särskilt  här  framkallat  en  viss  oro.  Icke  minst  hyste  lapparna  fruktan  för  den  finska  kolonisation,  som
uppmuntrades av de styrande. 3) Det ovanliga inträffade, att Kemi lappar utsågo två ombud, Hans och Olof
Andersson,  för  att  inför  höga  överheten  frambära  deras  bekymmer. 4)  De klagade bitterligen över  att  "hela
Lappiandet, helst i Kemi län, mycket av sig kommet är, och renar, så ock andra skogsdjur och fåglar, så ock
fiskar  i vattnet märkeligen förminskade" Men i all synnerhet tyckte de illa vara, "att månge rike bönder, som
hava sina feta och goda lägenheter i Savolax och Ulo län, tränga sig över Lapplands gränser uppå våra ägor
och  tillegna  sig  vårt  fiskevatten,  i  synnerhet Kemi  träsk, och  andra utmarker,  locka vårt unga  folk  till  sig  i
tjänst,  tränga  sedan  dem,  som  gamla  och  av  ålderdomen  förraskade  [):  ego  överraskade]  äro,  ifrån  deras
egendom till att tigga och dö uti hungern och tillfoga de mall orätt och övervåld". 5) Man skymtar här samma
motsättning  mellan  ett  äldre  och  ett  yngre  släktled,  som  vitsordas  av  Olof  Tresk.  1  en  varianttext,  varom
strax blir  tillfälle att  tala, meddelar han den intressanta upplysningen, att  finska språket vid denna  tid börjat
segrande tränga fram i Kemi lappmark. 6)

Tresks kartor över Torne och Kemi lappmarker.

Länge fingo Olof Tresks kartor över de båda nordligaste lappmarkerna ligga orörda på krigskollegiets hyllor.
lngenting  utvisar,  att  de  tagits  i  användning  för  praktiska  ändamål  eller  påverkat  den  kartografiska
utvecklingen. Det är fastmera av det senare kartmaterialet tydligt nog, att de icke kommit till användning. Så
ha de  icke avsatt  några  synbara  spår  i  generalkartorna över Sverige,  från den karolinska  tiden,  för vilka de
dock  borde  ha  varit  av  icke  ringa  vikt.  Den  ömtåliga  egenskapen  av  auktoriserade  gränskartor  förklarar
säkerligen  till  stor del,  att  de  fingo kvarligga  i den militära centralförvaltningens säkra förvar, där de redan
vid en tidig tidpunkt torde ha hamnat.

1)  Pass för lappeprästen Paulo Mathire den 23 febr.; till landshövding Jöran GylIenstierna s. d. Riksregistr., R A.  Av samma
datum är uppdraget åt Johan Tornreus att transferera manuale sveticum på lapska.

2)  "Avviken och bortrymd", heter det i kammarens brev till Frans Crusebiörn den 16 okt. 1645. Kammarregistr. 1 skrivelse
den 17 mars 1645 till Olof Jonsson (Sundell) meddelar Crusebjörn, att herr Anders Lundius skall transporteras till Luleå
lappmark "uti herr Påvels ställe". Västerbottens verifikationsbok 1644 (så!), n:r 244. K A.

3)  Johan Berndes till Hans Filip Lybecker, Piteå den 2 augusti 1638. Brevvisaren, gamle löjtnanten Mickel Mickelsson,
"haver nu i denna sommar efter befallning varit till Osterbotten och där uträttat om finnarna, som i Lappmarken skola bliva
boende". Piteå silverbruk 162044, K A.

4) Sannolikt 1642 eller 1643. Frans Cruse omtalas som landshövding; efter 1643 skrev han sig Crusebjörn. Suppliken är
givetvis ej skriven av lapparna själva.

5) Allmogens besvär: Västerbotten. R A.
6)  Vad angår förvaltningen av Kemi lappmark under närmast föregående år må här en rättelse göras till Fellman

framställning. Det är icke fullt riktigt, när det uppgives (Handlingar IV, s. LXXXIII), att lappskatten härifrån var
utarrenderad åren 162141. Arrendebrevet av 1634 (a. a., s. 197198) löd på endast tre år och förnyades ej, utan hösten
1637 förordnades Tore Halvardsson i kronans intresse till lappfogde med uppgift att lapparnas årlige vanlige utlagor
beställa: se kammarens protokoll den 25 okt. och 6 nov. 1637, K A. De förutvarande arrendatorerna slöto emellertid med
den nye fogden i hemlighet en överenskommelse, som avsåg bibehållandet av det gamla systemet. Stellan Mörners vrede
över tilltaget avspeglas i flera brev till kammaren 1638.



Kartorna över Kemi och Torne lappmarker omnämnas, så vitt nu kunnat utrönas, i litteraturen första gången
1903  i  SVEN  LONBORGS  arbete  Sveriges  karta.  Lönborg,  som  i  sin  föregående  undersökning  om  den
svenska kartografiens begynnelser  (Ymer 1901)  synbarligen  icke känner deras  tillvaro, ger här en kortfattad
karaktäristik  av  Olof  Tresks  arbeten.  Den  forskare,  som  mest  ingående  behandlat  den  förste  norrländske
lantmätarens  efterlämnade verk och  därigenom verksammast bidragit  till  att  skänka  rättvisa åt en viktig del
av  hans  livsverk,  är  professor  K.  B.  WIKLUND.  I  sin  1910  publicerade  betydelsefulla  undersökning  De
lapska och finska ortnamnen vid Kiruna och Torneträsk 1) griper han på ett trettiotal punkter tillbaka till det
namnmaterial, som föreligger i kartan över Torne lappmark 1643, och lämnar genom sin behandling av detta
tillika  en  auktoritativ  geografisk  kommentar  till  ett  av  kartans huvudpartier. Wiklund har också  framdragit
Olof  Tresks  gränsrelation  från  1640,  vars  motsvarande  namnformer  finnas  anförda  i  undersökningen.
Wiklund  vitsordar  Tresks  "utmärkta  framställning  av  de  lapska  skogstrakternas  topografi"  och  finner  på
grund av kartans noggrannhet  sannolikt,  att  han  "personligen varit ända upp  till  åtminstone Jukkasjärvi".    
Från den politiska historiens synpunkt ha kartorna över Torne och Kemi  lappmarker granskats av professor
OSCAR  ALBERT  JOHNSEN  i  en  i  det  föregående  flera  gånger  citerad  avhandling  av  1923  2).  Johnsen
meddelar  som  bilagor  dels  de  delar  av  1640  års  relation,  som  angå  Torne  och  Kemi  lappmarker,  dels
fotografiska  reproduktioner  av  de  översta,  gränsen  mot  Norge  upptagande  partierna  av 1642 och  1643 års
lappmarkskartor.  Den  i  Johnsens  avhandling  partiellt  återgivna  Kemikartan  är  emellertid,  såsom  en
jämförelse  omedelbart  visar,  en  annan  än  den  Kemikarta,  som  publiceras  i  denna  skrift.  Några  ord  om
förhållandet mellan dessa variantexemplar äro följaktligen påkallade.

Med  undantag  av  den  numera  i  riksarkivet  förvarade  konturkartan  över  fjällryggen  ingå  Olof  Tresks
lappmarkskartor  i  krigsarkivets  utomordentligt  värdefulla  kartsamling.  Av  kartan  över  Torne  lappmark
finnes  ett  exemplar,  av kartan över Kemi  lappmark  icke mindre än  tre,  av vilka dock  ett  kan  lämnas åsido
såsom  varande  uppenbart  sekundärt,  en  senare  1600talskopia  utan  direkt  anknytning  till  kartans
upphovsman. Att  träffa ett val mellan de båda återstående Kemikartorna, i fortsättningen betecknade som A
och B, har icke varit alldeles lätt. Den av Johnsen anlitade kartan, B, stammar i sin helhet omisskännligt från
Olof Tresk; av hans hand är även den förklarande kommentar, som fyller vänstra marginalen. B är kraftigare
i  sin  teckning  och  överhuvud  mera  dekorativ  i  sin  verkan;  den  pryder  numera  inom  glas  och  ram  en  av
väggarna i krigsarkivets forskarsal. Olikheterna mellan A och B äro icke alldeles få. Minst framträdande äro
dessbättre de,  som sammanhänga med den topografiska framställningen, med själva kartbilden. A visar  i en
och annan detalj,  t.ex.  framställningen av Ounasjokis nordligaste källsjöar, större utförlighet. Den viktigaste
avvikelsen  är,  att  Enarelapparnas  planerade  kyrka  (D)  på  A  placeras  söder  om  det  vattendrag,  Juutanjoki,
som från Paadarjäyri (BagerTräsck) utfaller i Enare träsk, på B däremot norr om samma vattendrag. B torde
här  ut  innan  få  tillerkännas  vitsord,  ty  kyrkan  byggdes  till  en  början  på  denna  nordligare  plats.  De
topografiska  olikheterna  äro  f.  ö.  knappast  nämnvärda.  Avgörande  blir  emellertid,  att  varianten  A  är
synnerligen väl bevarad, medan B skämmes av fuktfläckar och hål, som på flera ställen göra kartan oläslig.
Akan  därför  anses  äga  ett  klart  företräde  vid  bestämmandet  av  den  karta,  som  bör  ifrågakomma  till
reproduktion.

De  talrikaste  olikheterna  mellan  de  två  Kemikartorna  återstå  att  annotera.  De  gälla  namnformerna.  Utan
någon klart skönjbar regel växla på båda kartorna det  finska  järvi (järff) och det svenska träsk (Träsck, T.)
med varandra; där A har den ena av dessa former, har B ofta den andra. En jämförelse visar, att A i det stora
flertalet fall föredrager det för

1) Le Monde Orientai IVV (1910IJ); även i särtryck (1910).
2) Ingår i Skrifter utgit av Videnskapsselskapet i Kristiania, II. Hist.filos. klasse,
1922, n:o 3.



svenskade namnet, där B behåller det rent finska, men flera exempel finnas även på motsatta förhållandet. A
har  genomfört  skrivningen  kylas,  medan  B  har  kyla.  De  latiniserande  flodnamnen  (Kemi  fluvius  o.  s.  v.)
förekomma på A i större antal än på B. Man får överhuvud det intrycket, att kartritaren funnit en förströelse i
att  variera,  dessbättre  utan  att  variera  någonting  väsentligt.  Samma  variationsbehov  visar  den  förklarande
kommentaren, som ifråga om A visserligen synes vara av annan hand än Tresks men dock kan antagas vara
dikterad av honom. Ordföljden har här på många  ställen omkastats, med iakttagande av att meningen likväl
blivit  densamma  i  båda  texterna.  Dessa  på  innehållet  ej  inverkande  avvikelser  torde  icke  påkalla  någon
redovisning; sådana däremot, som ej äro av rent formell art, ha vid återgivandet av kommentaren till 1642 års
Kemikarta  på  sina  ställen  blivit  anförda.  Den  viktigaste  avvikelsen  i  B,  till  lägget  om  kemilapparnas
allmänna kunskap i finska språket, har redan i det föregående berörts.

Den  i  ett  exemplar  bvarade  kartan  över  Torne  lappmark  skiljer  sig  i  sitt  maner  så  tydligt  från  de  två
Kemikartorna,  att  den  icke  utan  vidare  kan  antagas  vara  ritad  av  Tresk.  Hans  handstil  igen  kännes  lätt  i
präntningen  av  ortnamnen  kring  Torneträsk  och  ovan  fjällryggen  i  nordöst,  men  de  återstående  namnen
förefalla  med  få  undantag  vara  textade  av  annan  hand.  Randkommentaren  visar  samma  stil  som  den
parallella del en av den här återgivna Kemikartan; endast underskriften är  i båda fallen Tresks egenhändiga.
Vi ha sannolikt att göra med ett bolagsarbete på grundvalen av Tresks konceptkartor, signerat av honom och
alltså  trots de  främmande stilarna  att betrakta som hans verk. Såsom av det  föregående framgått, har Tresk
icke  personligen  deltagit  i  alla  de  lokala  undersökningar,  som  ligga  till  grund  för  hans  kartor.  Vid
besvarandet  av  den  frågan,  vilka  sektioner  av  kartorna  som  få  anses  omedelbart  gå  tillbaka  på  hans
förarbeten,  framställer  sig  en  fast  utgångspunkt  i  den  fleråriga,  tydligen  av  honom  personligen  ledda
»rannsakningen»  om  fjällryggen.  Också  vittna  den  relativa  detaljrikedom  och  den  säkerhet,  varmed  dennas
närmaste omgivningar  återgivas på kartorna, om att Tresk  här  själv varit verksam. Konturen av Torneträsk
måste  med  hänsyn  till  arbetets  betingelser  anses  väl  träffad,  synnerligast  mot  söder,  vilket  ej  torde  kunna
tolkas annorlunda, än att Tresk i samband med gränsundersökningen någon tid haft sitt kvarter förlagt hit. På
samma sätt förklaras helt säkert, att sjön Ylikitka (Kidka Träsck), som på Kemikartan placeras strax öster om
»gränsen»,  återgivits  vida  mer  tillfredsställande  än  det  av  »Treskens  karlar»  uppmätta  Kemiträsk.  Det
topografiska  material,  som  samlats  under  gränsundersökningen,  betydelsefullt  särskilt  för  fastställandet  av
strömmarnas  källflöden,  har  sålunda  givit  en  fast  stomme.  Kompletterande  undersökningar  ha  sedan
företagits.  Det  framgår  av  kartan  med  ganska  stor  tydlighet,  att  dessa  längs  Lilla  Lule  älv  utsträckts  till
sjöarna Vaikijaur och Purkijaur ovanför Jokkmokk,  längs Stora Lule älv  tillnorra ändan av Stora  Luleträsk
LJ och  längs Kalix äly upp  till Paittasjärvi,  på kartan Paites T. Vissa  så att säga överexponerade detaljer  i
kartbilden,  exempelvis krökningen av Kalix  älv vid överkalix nyanlagda kapell  och  framhävandet av ett par
tillflöden  till  Tärendöälv norrifrån 2),  låta med särskild  klarhet  förstå,  att  dessa  trakter besökts  av Tresk. 1
andra  och  ojämförligt  talrikare  fall  skvallrar  den  starkt  schematiserade  teckningen  om  att  kartans
framställning  återgå  på  inhämtade  muntliga  upplysningar,  med  ungefärligt  angivande  av  avstånd  och
väderstreck  m.m.  Ett  särskilt  intresse  erbjuda  de  kartpartier,  som  äro  gemensamma  för  1642  och  1643  års
»geometriska  delineationer».  Ätergivandet  av  Torne  älvs  nedre  lopp  visar  påfallande  olikheter.  Den  äldre
kartan upptager här flera mindre bifloder, som saknas på den yngre, i detaljer vida mer ut

1)  Ett kapell i Sierkissluchte i Lule lappmark kom kort därefter till stånd: se regeringens brev till Frans Crusebjörn den 23
febr. r643, riksregistr., och Crusebjörns order till Olof Jonsson, Piteå den 16  juni 1643, Verifikationsbok för Västerbotten
1643, n:r 265.

2) Kartan utmärker här N = »Järnberget i Kalix lappmarb. Upptäckten av Junosuando gruvor hade skett kort före 1643, icke
först 1644, vilket årtal i flera arbeten angives som upptäcktsår. Se bl. a. H. F. Lybeckers brev till Karl Bonde den 6 januari
1643, Bergskol!egii brev och suppliker, R A. Jfr Sanden i  Hist. tidskrift 19II, s..152 not. 16



arbetade. Undantages  den största,  den  från Pallo  Träsck  i  öster kommande Pallo  Jock, återfinnas alla dessa
biflöden på 16II års karta som avlopp till en rad träsk: Conte T. väster om älven samt från söder räknat Rene
1)  T.,  Loxingo  T.  och  Wate    T.  öster  därom.  På  Tresks  Kemikarta  har  Loxingo  förvandlats  till  Påxingo;
sannolikt  avses  Ratasjärvi  öster  om  Juoksengis  gamla  by  vid  Torne  äly.  Den  nytillkomna  Pallo  Jock  med
dess källsjö Pallo Träsck, placerad helt nära Kemi älvdal, röjer en östlig orientering; den motsvarar Palojoki,
som  från  Palojärvi  utfaller  i  det  sjösystem,  vilket  genom  Tenkeliönjoki  avflyter  till  Torne  äly.  Sedan  alltså
kartografisk  tradition  och  iakttagelse  i  andra  hand  ingått  en  kompromiss  på  Kemikartan,  verkställes  på
Tornekartan en radikal omsvängning.

Det  från  Bureus  övertagna  Konto  Jerff  har  bortfallit,  likaså  Rene  T.  och  Påxingo  T.,  medan  Wates  T.,
Vaattojärvi,  framträder  i  ett  ny  tt  och  mer  verklighetstroget  sammanhang  som  led  i  det  system  av  sjöar
(Pasmajärvi, Ovre och Nedre Sieppijärvi m. fl.), vars avlopp till Torne äly bildas av Naamijoki. Viktigaste

förändringen  är,  att  Tenkeliönjoki,  Tingel  Jock,  nu  kommit  med  i  kartbilden  jämte  sina  mest  betydande
sjöar,  ungefär  rätt  angivna  i  förhållande  till  varandra  ehuru  starkt  schematiserade och  förlagda  i  nästan  rak
linje  efter  varandra.  Namnet  Pallo  Jock  har  försvunnit,  medan  Pallo  T.  accepterats  som  källsjö  för  ett
vattendrag,  vars  identitet  med  Marttimonjoki  framgår  av  Matina  Träsck,  som  den  ses  genomflyta  närmare
älvdalen.  Frånsett  denna  felaktiga  placering  av  Pallo  T.  äro  framstegen  på  Tornekartan  mycket  avsevärda.
Exemplet bestyrker, att Bureus' karta utgjort en källa för Tresk, men det visar också, hur han emanciperat sig
från  denna,  allt  efter  som hans undersökningar  fortskridit. Att kartbilden hos Tresk  är både  rikare och  med
enstaka undantag riktigare än hos Bureus behöver knappast framhållas.

Liksom för Bureus är också för Tresk angivandet av vattensystemen och den därtill knutna bebyggelsen en
huvudsak. Fjäll  och  berg äro på hans kartor ytterst  schematiskt  framställda och sakna namn, med undantag
för  den  utförligt  behandlade  fjällryggen  samt  några  fjäll  på  gränsen  mellan  Torne  och  Lule    appmarker.
Flodgångarna  med  deras  förgreningar  ha  utgjort  Olof  Tresks  operationslinjer;  den  däremellan  liggande
obygden  kan  på  hans  kartor  i  det  stora  hela  sägas  bilda  ett  vitt  fält.  Gränsen  ffiellan  lappmarkerna  och
landskapen Väster och österbotten finnes  tyvärr ej angiven. Ät själva kustbygden har Tresk knappast ägnat
den  uppmärksamhet,  som  man  haft  anledning  att  vänta,  och  själva  kustkonturen  står  icke  i  jämnhöjd  med
kustkonturen på Bureus' kartor. Båda kartorna äro ograderade. Polhöjden finnes på Tornekartan angiven för
råfjället Kiällowara (Giellevare, riksröset 320) till 68° 57' och på Kemikartan för Sompio kylä till 66° 25'.

I  sin 1640 avgivna  relation hade Olof Tresk, såsom läsaren erinrar sig,  förebådat »specialritningar på var
lappmark».  1\ven  om vi  ej haft  i  behåll  de båda kartorna  från 1642 och  1643,  skulle persedelkvittenserna  i
landsböckerna  ha  omtalat  för  eftervärlden,  att  han dessa  år haft  arbeten  igång  för kartläggningen av de  två
nordligaste  lappmarkerna.  En  gång  dragna  fram  i  ljuset,  skulle  dessa  anspråkslösa  urkunder  där  jämte  ha
visat,  att  den  förste  lantmätaren  i  Norrlanden  igångsatt  kartläggnin  "gsarbeten  också  i  Lule  lappmark,  av
vilken  ju  ej  obetydliga  delar  nu  ingå  i  kartan  över  Torne  lappmark.  Utan  tvivel  var  det  Tresks  avsikt  att
utarbeta en särskild karta över Lule  lappmark, svarande mot de nu kända, och kanske har en sådan en gång
funnits. Hans  livliga verksamhet  i Pite lappmark åren 1642 och 1643, som visserligen låter sig på annat sätt
naturligt  förklaras,  kunde  ju  också  för  denna  lappmarks  vidkommande  giva  stöd  åt  antaganden  i  dylik
riktning,  en möjlighet  som  i  det  föregående erkänts vara på  intet sätt a priori utesluten. Dock  försvagas den
onekligen  av  ett  par  omständigheter.  Dels  uppger  Tresk  aldrig,  att  han  sysslat  med  kartläggandet  av  Pite
lappmark, och dels är för nämnda lappmark bevarat ett med honom samtidigt kartmaterial, som pekar åt helt

1)  Kan även Iäsas Rane; 1626 års karta har Rome, och på senare, därpå byggande kartor är formen Reme. Möjligen =
Raanujärvi ovan  Vietonen inom Tenkeliönjokis sjönsystem; jfr Ramo T. på Tresks karta 1643

annat  håll.  Den  mångkunnige  bergmästaren  Hans  Filip  Lybecker,  chef  för  Pite  silverbruk,  har  efterlämnat
kartor över Nasafjäll  och  över vägen därifrån ned  till  Silbojokk, och  man vet dessutom, att andra kartor av
honom funnits, bl. a. "en liten och en fåldig avritning, huru sjöerne på en 30 miler härifrån och neder åt Piteå
belägen äro". l) För möjligheten, att man måste räkna med förlorade eller t. v. väl gömda lappmarkskartor av
Olof Tresk, talar emellertid särskilt ett litterärt vittnesbörd från det senare 1600talet. J. SCHEFFERUS hade
av professor Lars Norrman  inhämtat,  att  av Tresk  utarbetade "kartor över hela Lappland"  förvarades bland
samlingarna  på  det  oxenstiernska  godset  Tidö,  till  vilka  Norrman  veterligen  bland  de  första  ägt  tillträde.



Norrman hade där också anträffat Tresks gränsrelation av 1640, nu tillhörig riksarkivet, dit den kommit med
Tidösamlingarna. 2) Är det antagligt, att de "tabulæ chorographicæ"

1)  Lybecker tilI generalbergsamtet den 15 mars 1638. Bergskollegii brev och suppliker Jfr f. ö. Brome s. 3637. Som bilagor
meddelar Brome tvenne kartor, den ena över Nasafjäll 1640, den andra över NasafjällSilbojokk 1646, vilka båda äro av
Lybeckers hand; åtminstone är handstilen hans. Andra kartor över silverbruket, dess omgivning och uppfartsvägar finnas i
Kommerskollegii gruvkartekontor. Från en av dessa senare kartor (odaterad och av obekant hand, mitten av I600talet) har
hämtats den tecknade detalj, som här nedan satts som simvignett.

2)  Schefferus, Suecia litterata (1680), s. 169: "Olaus Tresk. De justis finibus Lapponia: Suetica: per quinas regiones suas a
Danica et Russica discreta:. Liber absolutus est Nycopia: d. 14. [no st.J Mart. a. 1640 et habetur in Bibliotheca
Oxenstierniana, m indicio D. Norrmanni cognovi. Idem confecit tabulas chorographicas totius Lapponia:, qua: itidem ibi
custodiuntur."

Norrman sett kunna ha förväxlats med den samtidigt med relationen ingivna konturkartan över den
lappländska gränsen? Ett misstag härvidlag vore dock en smula förvånande, och möjligen skola fortsatta
efterforskningar på denna punkt leda till ett positivt resultat. 1)

Det svenska kartväsendets första mogna frukt, ANDREAS BUREUS. Lapponia, hade kommit till under ett
skede i vårt lands historia, som låtit statsmakternas nitälskan för lappmarkernas utveckling övertygande
framträda. OLOF TRESKS verksamhet sammanfaller med en liknande högnordisk organisationsperiod. På
samma sätt förhåller det sig med den lappmarkskarta, som härnäst är att i tidsföljd anteckna, 1671 års karta
över Ume lappmark, upprättad av lantmätaren JONAS GIÄDDA på initiativ av landshövding Johan Graan.
Den är ett led i det nu på verkligt allvar vidtagande arbetet på Lapplands läggande under odling. Förvisso
förtjänade denna 1671 års karta att, såsom nu skett med Olof Tresks kartor, genom publicering göras
allmännare tillgänglig för forskningen och hembygdsintresset. Den ingår i riksarkivets kartsamling. Det
behöver ej tilläggas, att kartan ingående skärskådats av vår främste kännare av det forna och nuvarande
Lappland, professor K. B. WIKLUND.2)

1)  Min uppmärksamhet riktades så sent på Schefferus' utsago, att den hastande tryckningen tyvärr ej tillät någon som helst
undersökning bland de samlingar, som stannat på Tidö slott.

2) Dokumenter angaande flytlappene, II, s. 430432.
NILS AHN.LUND.



KEMI LAPPAMERK 1642

TEXT TILL KARTAN

Geometrisck Delineation öffver Kemi Lappmarck. Anno 1642 haffver jagh underteeknadh effter H. K. M:tz,
min  aldernådigeste  uthkorade  dråttningz,  nådige  befallningh  delinieratt  och  geometrice  afritadt  Kemi
Lappmarkz  quantitet  innann  om  Swerigies  gräntz,  tillijka  medh  sielfve  rååfiellens  nampn,  sträehningh  och
distans,  hvilke  ähre  rätte  rååfielryggh  och  skillnadh  emellann  Swerigett  och  Norigett,  sampt  Swerigett  och
Rysslandh,  effter  Flaekssiöbäekz  accordz  innehåldh,  såssom  och  här  hoss  hvar  byss  tillägor  och  qualitet  i
synnerhett  enfålligen  medh  nogra  ordh  korteligenndeseriberatt,  effter  såssom  iagh  thenn befunnit hafver och
in marginê ähr annoteratt.

Elevatio Poli vidh Sonbykylas ähr 66 gradus, 25 serupul.

Notatio Cyphrarum.

1. Kudsewara ähr förste rååfiell emellann Swerige oeh Norige uthi Kemi Lappmarek västann efter, ther
Tårnö Lappmarek Iychtar och Kemi begynnar. Kemi begynnar.
2. Råffwewara.
3. Maderwara.
4. Gamwara.
5. Mudswara.
6. Affwoswara.
7. Kiäekilwara.
8. Rautewara.
9. Peldowara. Där löper vintervägenn öfver emellann Päldoiärff och Enarby.
10. Saidewara.
1 1. Looswara.
12. Kyriotwara. Ahr österste rååfiell på Päldoiä[r]fz landh.
13. Swudhwara. Khr förste fiellrygg på Sonbykylass egor västann effter.
14. Kylawara.
15. Windelawara.
16. Solawara. Khr österste fiellrygg Sonby egor ock där öfver löper vin tervägen emellann Sonby och
Enarby, sedann löper fiällryggenn i sydhost.
17. Hwuomawara. Khr nordast råå på Kemi byz egor.1)
18. Pårdewara.2)
19. Kurdtzwara.
20. Pädsewara.
21. Tulpewara.
22. Kålkewara. Khr yterst rååfiell 3) på Kemi kylas egor.
23. Jägelwara. Khr nordast fielrygg 4) opå KolaJärfz byss egor.
24. Tälnewara.
25. N: Aggwara.
26. S. Aggwara.
27. Pårnuwara.
28. Roguwara.
29. Wilmawara.
30. Satzwara. Khr yterst råå på Kolaierfz landh.
3I. Lappiwara. Khr förste fiell på Kidkaierfz landh nordann efter.5)
32. Rokumewara.
33. Påssewara.
34. Parsanwara.
35. Wisewara.

Vidh desse fiel dragas håporna ofver grentzen emellan
Swerigetz och Rysslandhz elfver.



36. Heinewara. Ahr yterst råå 6) på Kidkaierfz landh.
37. Muskosswara. Khr nordaste fiellrygg oppå Maennsalke byss egor 1).
38. Aijaehwara.
39. Ijowara, här drages oeh båtarna öfver grentzen.
40. Nådenewara ähr österste fiellrygg på Maensälke lappars egor, sedann tager Ijo bönders landh theremot på
södre sidann om fielryggen. oeh på norre sidann ryssens enskijlta skattlappars egor.

Natatia Literarum.

A. Kittela By och  mareknasplatz. Till denne by ähr  lititt  fiskievatnn,  liten vilrenskogh och annan våneskogh
och litett bäfverelfvar.
B. Päldo  JärffKylas,  thee  lapar  som  i  denne by  tillförende hafver bodtt och  här hafva haftt  sitt möte 8) om
vinterenn,  thee giöra nu sin skatt Tenotäekes marknasplatz  i Tårnö Lappmarek. Och brueka liekväll både 9)
skogh och fiskevattn här omkring nu som tilförende.
C. EnarBy ligger på nårre sidann om fielryggenn vidh EnarTräsk, oeh skall nu flyttas een mijll ifrån then ortt
han härtill hafver varitt oppå, effter såssom thär nu begynnar tryta både vedh oeh reenmåssa. Till samma by
ähr  myckett  gott  fiskevatn,  godh villrenemarek och  medel måtigh goda bäfverelfver. Och  skattar  samma by
till Sveriget Noriget och Rysslandh, hann ähr och den störste och bäste by uthi Sweriges Lappmarck.
D. Uppå denna udd villia Enar  lappar flytta medh sin by,  thär ähr och denn skiönaste ort att byggia kyrkia
på som thär omkringh finnas kann efter såssom sielfve Delineation tillseendes ähr. 10)
E. Sonby Kylas 11), skattar  till Swerige och Rysslandh, Till  samma by ähre gode bäfver elfver, godh vilren
skogh och lititt fiskievatn så at the mästedels kiöpa sin fisk ifrånn Enarbyss lappar.
F.  Soden  Kylas,  skattar  till  Swerigett  och  Rysslandh,  Till  denna  by  ähr  gott  fiskievatn,  medelmåtigh  godh
vilreneskogh och thee bästa bäfverelffver som i alla Sweriges Lappmarcker ähro tillieka medh Sonby Kylas.
G. Kemi Kylas skattar till Sweriget och Rysslandh. Desse lappar hafva godh vilrenskogh, lititt fiskievatn 12)
och ringa bäfverelffver.
H.  KolaJärffKylas  skattar  till  Swerige  och  Rysslandh.  Till  denne  by  ähro  godh  vilrenskogh,  gott  fiskevatn
och lititt bäffverelfver.
I. KidkaJärffKylas 14), skattar till Swerige och Rysslandh, och ähr een lithenn by, myckett fattiga lappar 15)
uthi,  hvilka  lefva  mäst  af  fiskerij,  till  samma by ähr gott  fiskievatn män  litenn vilrenskogh och  inga bäfver
elfver.
K.  MaenselckeKylas  16),  skattar  till  Swerige  och  Rysslandh,  ähr  och  een  liten  fattigh  by,  thee  lappar  thär
boo, hafva och sitt uppehälle mäst af fiskierij, thee hafve thär till litenn vilrenskogh, och inge bäfverelfver.
L.17)  Denna  ortt  vedh  Kemiträskz  öffre  ända,  finnes  vara  beqvemligast  att  byggia  kyrkia  oppå  in  om
fiälleryggenn  uthi  Kemi  Lappmarck,  för  effterfölgiande  nyttighether  skull.  1.  Därföre  at  där  omkringh  ähr
vackertt  slätt  landh.  2.  ähr  där  vedh  ock  gott  fiskievatn  uthi  Kemi  träsk.  3.  Att  där  vidh  vanckar  godh
renmåssa  och  tarffveskogh.  4.  kunna  thee  komma  medh  bått  om  sommaren  till  thenna  ordtt,  ifrån  Sonby,
Sodenkyla,  Kemikyla,  Kolaiärff  och  Kidkaiärffz  byar,  Och  om  vinteren  ähr  eij  häller  stoor  åtskillnadh
emellan thenna orttz och före:de byars Distans; eliesst kunna bärkarlarna 18) och flere andra som ther handla
vela medh båtar väll  komma  ifrå Ostersiön och  tijtt af och ahnn, hvar  thär marcknasplatz blifver. Ryssarna
kunna och  till be:te ortt medh håpar komma, up  igenom Kidkaiärff och  thär draga håparna öfver eedh, vidh
Påssewara  fiällryggh, uthur Kidkaierff och  in uthi päringoiärff  efter som tilförende skeedt ähr, där  ifrån  the
sedann kunne komma både neder uthi OsterSiönn vidh Kemi kyrkia, och eliesst  till mäst alle  lappebyar uthi
Kemi Lappmarck, effter som aff elffvernes strächningh på sielfve afritningenn bättre tilseendes ähr.
Hvadh  vidare  Kemi  Lappmarck  vidkommer  så  ähr hon  iblandh  thee  fäm Lappmarcker  lägsst belägenn, den
jämneste  och  slättasste  medh  många  måssar,  få  bärgh,  skiön  skog och  månge elffver,  igiönom hvilka mann
alla mäst kann väll komma medh håpar upföre och utföre, för fårssarne skuldh, effter thee thär icke så bratte
ähre som uthi  thee andre Lappmarckerne 19). Uthi  thenna Kemi Lappmarck ähr flitigdt och idkesampt folck
till  at  ahrbeta,  hvarföre  thär  ifrå kommer och  the mäste och  bäste  lappvarur  som  föres  bådhe  till  Sweriget,
Norige  ock  Rysslandh.  Thee  hafva  och  godha  ingenia  till  at  lära  lässa,  och  ähre  mästedels  vackertt
informerade  uthi  sina  troosarticklar  20).  Thee  unga  iblandh  them  ähre  väll  tilfridz  och  gierna  see,  att  thär
blefve  kyrkor  hos  them  uprättade,  och  Gudz  ordh  för  them  oftare  ähnn  tilförende  prädiekatt,  männ  thee
gamble  låta  sigh  i[c]ke  väll  där  medh  benöija,  föregifvandes  ati:  der  igienom  vill  them  någon  större  tunga
ähnn tilförende varitt hafver åkomma.



Denna  korte  Relation  21)  om  Kemi  Lappmarckz  quantitet  och  qualitet,  vill  iagh  ,E.  K.  M:tz  uthi  största
underdånigheett  ödmiuckeligenn  refererat,  och  E. K. M:tz  nu och  altidh under Gudz milde protection  till ett
lyckosamptt,  roligett och  långvarachtigdt  regemente troligenn önskatt, och migh uthi E. K. M:tz högha gunst
och nådhe underdånligenn ock underthienstligenn befallett hafva.

E: K: M:tz

underdånighe villighe ock troskyldighe thiänare mädhann iagh lefver

OLUFF L. TRESK
M pria

1)  Anteckningen saknas i B.
2)  B: ähr nordast fiällrygg på Kemi kylas egor
3)  B: fiällrygg
4)  B: rååfiäll
5)  B: ähr nordast fiellrygg på Kidkajärffs egor
6)  B: fiällrygg
7)  Anteckningen saknas i B
8)  B: marknasplats
9)  B: bådhe landh och strandh på dhenna ort som tillförende
10)  effter som af Delineation bätter sees kan
11)  Sonby
12)  godt fiskevatn
13)  Kola järff
14)  Kidka järff
15)  uthfattige lappar
16)  Maensälkie
17)  B: bokstaven L saknas såväl i Notatio som å kartan, som i stället vid västra nordändan av Kemi träsk visar en

kyrkobyggnad
18)  B: berkarlarne
19)  för fårssarne skuldh etc. saknas i B.
20)  B fortsätter här: The som och till sina åhr komne ähre, kunne mästedelen läsa sin Christendoms stycker uppå finsko,

medhan thett språket myckitt hos them i bruk ähr.
21) Hela avslutningen saknas i B.







TORNE LAPPMARK 1643

TEXT TILL KARTAN

Geometrisck Delineation öffwer Tårnö Lappmarkz quantitet innan omSwerigesgräntz:, tillijkamed siälffve
rätte rååfiällens nampn emellan Swerigett och Nårigett igenom Tårnö Lappmark sampt Siögars Ellffvers
och Marcknatz Platzsers situ, sträckning och distantz, såssom och eenn kort Description om dess qualitet
/:ad marginem:/ eenfålligenn infördt och författat. Anno 1643.

Elevatio Poli vidh Kiällowara ähr 68: Grad: 57 Scrupul:

Notarum Explicatio

1. Kiädkewara ähr förste rååfiäll väst sunnann efter, emeIlann Sweriget och Norget, ther Luleå Lappmarck
lyckter och Tårneå Lapp marck begynnar.
2. Akiackwara.
3. Sälkieswara.
4. Solekeuwara.
5. Stoppekeuwara.
6. Iumswara.
7. Tådereggwara.
8. Kiärå wara.
9. Kaijwara.
10. Hwaskowara eller Abborfiäll.
11. Kiäponwara.
12. Pädnaggwara.
13. Wänaswara eller, Båtfiäll.
14. Rustawara her lycktas Tingewara Lappars egor och Ronela ägor
vidertaga.
15. Weimatwara.
16. Moskowara.
17. Soijtzwara.
18. Kiärrowara.
19. Hwomogakwara.
20. Kappawara.
21. Fårewara.
22. Hwaliowara.
23. KoldeJärf Salmewara.
24. Kåldewara.
25. Raswara.
26. Jackwara.
27. Håppewara. eller Kiättellfiäll.
28. Taliawara. eller Hudhfiäll.
29. Låsewara.
3°. Kiässwara.
31. W. Haldhwara.
32. Fiskietalawara.
33. Oster Haldowara.
34. SalmeJärfwara.
35. Harfsalmwara.
36. Somoswara.
37. Wardwara.
38. Sidoskn [iep] wara.
39. Kiärswara.



40. Fallewara.
41. Kårdsewara.
42. Aggewara.
43. Märewara.
44. Urdewara.
45. Pissewara.
46. N: Kiällwara.
47. S: Kiällowara, der löper vägen eller ledenn öffver, em ellan Teno täckis och Kotäckinn norr öfver
fiällryggenn.
48. Salwaswara.
49. Kiädkiewara.
50. Tärmäswara, ähr ytherste rååfiäll, västann efter, emellan Sweriget och Noriget, ther Tårne Lappmarck
lychter och Kemij Lappmarck emot tager. Dässe fiäll ähre råå och rör emellan Luleå och Torne
Lappmarcker, utföre ifrån Jogogiör fiällrygg och neder imot OsterSiöenn.

1. Rautzwara.
2. Suttssawara.
3. Luddokaiswara.
4. Kyrioswara, här på ähr en rååsten uprest.
5. Capxriswara.
6. Sisskawara.
7. NiurackJuniswara. Sedann taga andra rååmärcken emot, såssom träsk och måssar, neder till sochneråån.

A. Kemi Kyrkia och Elff.
B. Tårnö Sochns och Stadz Kyrkia.
C. Oppå denna ortt och öö ähr Tårnö stadh belägenn, medh sinn bästa åcker och engh, Här strax vijdh ähr
och theres bäste laxfiske och Kålckevarper, å östre sidhan öön, i Swänssarö, vedh pass 800 alnar ifrån
stadenn.
D. Hetanimi CapelI ähr annexa tilI öffwerTårnö prästgiäldh, hvilket tilIförende haffver stådt  1/4 mill
ofvanföre thenn ort som öffwerTårnö kyrkia ähr bygdher på, och säges vara därifrå kommet, för eenn långh
tidh sedhan, genom elffvens och ijssens utförende.
E. öffwerTårnö Kyrkia ligger 10 mill ifrånn Tårnö stadh, ther emällan mann kommer op och utföre medh
båt, allenast vidh Kuckulla forss drages håparne öffver eedh, vidh paSS200 alnar, männ när mycket vatn
ähr, kan mann reessa honom förbij, igönom Liaka ellff åt Ramo, ther thee uthan båternas öffverdragande fört
up och uthgiönom komma.
F. Paijala By, ther komma Tårnö och Kingema elfver tilhopa. G. Kåsaröö, på östre sidan i strandbackan
finnes rödhfärga.
H. Tenotäckes Kyrkia, På denna ortt komma Swåndawara och PäldoJärfz
lappar ifrån Kemij tilhoopa, at hålla sinn gudztienst, affläggia sinn rättigheett, tilI sinn andelige och
värtzelige Offverheett, såsom och at hålla sinn MarcknatzPlatz, och omväxla sitt godtz medh Bärgkarlarne
ifrånn Tårnö.
I. Ronela Kyrkia. Dhee lappar som här omkringh bo en des ähro, halffva tilförende på thenne ortt altidh haft
sitt möthe, menn nu komma the oftast till T enotäckes kyrckia at hålla sin gudztienst, afläggia sinn skat, och
ombyta sina varor medh berckkarlarne,
K. RustaJärff. Uthur detta träsk falla tvänne elffver, denn eena tilI Ostersiönn, denn andra tilI Wästerssiön,
och går således rätte gräntzeskilnaden igenom sielffva träsket.
L. Tingwara By, på dätta rum haffva lapparne fordum haft sit möte och sammankompst, hvilket nu sker
vijdh JockzJärff.
M. JokesJärff Kyrkia och Marcknatzplatz. På dett rummet hålla Segwara lappar sinn gudztienst,
sammankompst och marcknadh,
N. Järnbärget i Calix Lapmarck,
O. Cronones laxfiskie i Calix Elff,
P. Ofwer Calix Capel, Annexa tilI Calix kyrkia,
Q. Ytre Calix sochnekyrckia och prästesäthe,
R. Kopparmalmstrecket vijdh Pulinge by.



S. Sirkeslucht by i Luleå Lappmarck.
T. Jockmåck. Luleå Lappkyrkia.
W. SåcksJock by i Luleå Lappmarck.
X. Cronones laxfiske i Luleå Elff.
Y. Luleå stadz och sochns kyrkia.
z. Piteå stadz kyrckia.
Desse byar ähre belägne på andre sidann om gräntzen och skatta
både tilI Sweriget och Norget,
Å. Koteckinn.
A. LappiJaur.
Ö. Awiwara.

Tårnö och Calix Lappmarckz qualitet ahnbelangande, så ähr innan dess circumferentz många stoore fiäll och
måssar, många elffver och skiöne fiskieträsk, sampt många släta orter, ther bönder boendes ähre, och hafva
optaget åcker och engh, dock ähr uthi elfverne många stoore och bratta fårssar, så at man ofta måste draga
håparna öfver landh, när mann ther egienum reessa skal.
Denna eenfaldiga delineation och kårta relation om rätta gräntzeskelnan emellan Sweriget och Norgit, vilI
jagh E: K: M:tt uthi alssomstörsta underdånigheet ödmiukeligenn offererat hafva och E: K: M:tt nu och
altidh under Gudhz milde protection, tilI et lyckosampt långvarigit och roliget regementte, troligen önskar,
och migh uthi E. K. M:ttz höga gunst och nåde, underdånligen och underthienstligen befaller.

E: K: M.ttz

underdånige, ödmiuke vilIige och troskyllige tiänare, medan
jagh leffver

OLUFF L. TRESK
M pria.



Bilaga I.

TRE GEOGARAFISKA UPPTECKNINGAR FRÅN 1500TALET
(Om fandskrifterna se s. 67)

Om the Elffwer och Strömer som löpe i Östre Siónn, wthur Norrebootnn.

1. Kyrw och wörw elff kommer ifrån Tawastehws Iän wthur then siön som ligger någre Miler ifrånn
Tawastehws.
2. W di pädersöö löper en älf vtt, Lapoåå, och kommer vthur itt träsk, som ligger i pädersöö Sochnn
beIi.empdt lapo träsk.
3. Ahnn löper en åå vthi Pedersöö Sochnn benempdt Esze åå, och haffuer sitt vttlop ifrån Saulax, och
igenom tawasta Nye Ermarch Nemblige Rauthelampi Sochnn.
4. Ithem löper af för:de Esze åå, tuå grenar vtt igenom Carleby Sochnn benempd Paras wicheleåå, och kan
man med bått iche komma Högre vp ähn till  10 Milor.
5. Wthi Kaliochi Sochnn löper en Elff vtt som kommer och ifrån Haulandh, 1) och kan man iche Högre
komma op medh bått ähn till – 3 eller 4 miler.
6. Igenom Pyhijochi Sochn kommer en Elff som haffuer sitt vttlop widh Rytzegrenszenn, och Haffua
tilförnne någre ryszer wihd samme älff nedkommitt till pyhekaszeforsz, med theres wäldige krigzmachtt,
ther the och bleffue allesamens nederlagde szå att ther ifrån kom ichie itt barn och kaIlar ryszenn sama älff
eIler åå Murhaiochij, eller mörda älff.
7. Igenom Salo Sochn löper en älf som kommer ifrå Ryttzegrenttzen, N: Sijkaiochij och kunne draga sine
båthar öffuer itt lithet stychie vp wid wloträsk, och sedan kommer man Hitt nijd i östre siönn.2)
8. Lummi iochij och Leminge älfuen komme vthur någre små träsk strachsth öffuan för Sochnen.
9. Wle älff vthi leminge Sochn, kommer vthur Rydzlandh, och kommer altid Rysser medh båther ind till
Vlehampn, medh theres köpenskap.
10. Igenom Iijo Sochn, löper en älff som kommer vthur en käIle Hartt vnder R ydze grentzen, och sädan
widare igenom månge Store träsk, så att rysser kunne komme ther indh theras båther när the wele them
öffuer en sandhedh drage, som ähr  2 miler långh.
11. Igenom Kijm Sochn, kommer en Alff som Haffuer sitt vrsprungh och vttlop vthur ett stortt träsk, som
hetter Kijmme: träsk, som ligger både emott norske och rydze grenzen, och boo många lappar ther om
kringh. Och kan man medh bått komma intill samme träsk, sädan widare nagett när till kandalax wdi
Rydzlandh.
12. Tornöö Elff grentzer sigh emott Norgie, och kan man komma medh bått om 4 eIler 6 tunnor godz tunge
opå  3 daxleder när Wester haffuet, och kunne samme  3 dagzleder ware wid pass till ähn – 15 milor, och
boo om kring samme träsk, som älffuen haffuer sitt vttlopp wthaf lappar, som skatte konungen i Danmarch
och ryszen, Men 4 byar ähre ther som allenast skatte konungen i Suerigie, benempde lulo, Tingawari,
Rounala och Sonderwara.
13. Igenom Kalix Sochn löper en älff, som grenar sigh vtaf tornöö elff wid pass 36 miler vp i fiellett, och
kan man inthet well komma medh bått vp i then älffuen.
14. Igenom lule Sochn i vesterbothn, kommer en älff som haffuer sitt vttlopp wthur en stor siö vp i fiellen,
wid pass till ähn  60 milor, och wid pass 3 daxresor ifrå norgie, wthur samme träsk eller siö löper och en
elff vtt igenom Norgie, och in i Westersiön.
15. Igenom Pijthe Sochn löper en älff som haffuer sitt wttlopp af itt träsk som ligger i lule march, och kan
mann medh båtter iche högre komma än till 3 milor ifrån Pijthe kyrkio.
16. Igenom Skellefte Sochn, löper en älff benempdt byske älff, Huilkett älff ligger vp vdi itt träsk
Kijchiesierff, sädan vthi itt annett träsk benempd piskisierff, Der nest vthi itt annett träsk benempd
Erffuesierff sedan inn wthi store Affuen.
17. Ahn ähr en älff i Skällette Sochn benempd Skellethe älff, och ligger genast op ått store affuen, doch kan
man iche komma medh bått länger vp än till kyrkian, som ligger 2 milor ifrå Haffuet, Samme store affue
ligger 2 dagzleder ifrån Norgie, som kan ware wihd Pass till  24 Milor.
18. Igenom Vmo Sochn löper en älff benempd Vme elff, och Haffuer sitt vrsprungh Högtt vp i fiellett, af itt
träsk benempd vmelosma i samme älff kan man medh bått iche Högre komma ähn vp till kyrkian.



Thesse effther:ne Byar liggie wthi Tornö lappeMarch.

Ifrån Tornö kyrkan, och in till then neste lappebyenn N: luleby, ähre  3 dagzleder, och boo vthi för:ne by 
24 lappar. (thesse skatte allenest k. Mttz i Suerigie.)
Ifrån luleby till Tingeuirij, ähre 2 daxleder och ther vthi boo 18 lappar.
Ifrå thenne Tingewirij, och till Vestresiön ähre 4 daxreser om  30 milor, och ähr thette then geneste Wägh in
till vester haffuett.
Ifrån Tingwirij och till Rounala  3 dagzresor ther vthi boo 8 lapper. Ifrån Rounala och in till Sondeuara 4
dagzresor ther vthi boo  I2 lapper. Ifrå Sondeuara och in tilI Kouthogeino  3 dagzressor och ther vthi boo 4
lappar.
Ifrå Kouthogeino tillappeierff 1 dagzresso, ther vthi boo 4 lappar. (thesse skatte vuder Suerigie Danmarch
och Ryssenn.)
Ifrå Lappeierff och till affiowara  2 daxresor, ther wthi boo – 14 lapper.
Ifrå affwiowara och till Tenoby 3 daxresor ther vthi boo 8 lapper.
Ifrå Tenoby och till vttziochie 2 daxresor ther wthi boo  9 lapper. Ifrå
Wttziochi, 3) och till varånger, 3 dagzresor, ther vthi boo 80 lapper skattskylloge, och någre ähre ther som
ingen skatt göra, Huarken Suerigie, Danmarch eIler ryssen.
En by benempd Karkias, ligger emott Westersiön ther vthi boo 6 lappar Skatte konungen i Danmarch och
någett till Suerigie.

Råmerkie emellan Östrebothnn och Rydzlanndh.

Pasiockij, ähr emott nyslott och ther begynnes förste råmerchie em ellan österbottn och rydzlandh.
Peteiä iochi åån löper tilI Söder in i Saulandh.
T autasuara ähr landzryggen ,och ther ähr ingen åå.
Somensoo ähr landzryggen och ther ähr eij heller någen åå.
Menselien laxaby ähr itt träsk på landzryggen och wattnett faller både till rydzlandh och till salthesiön

west norr in till vlu ån Nemblige till Wochi iochi och så till Vlu träsk, ähre 9 miler. Men ther emellan ähre
store willande forszer, som falla brantt neder af bergett, ther ingen kommer fram igenom,huarken vp eIler
neder med håper, vthan med drage,och ifrån vlu träsk, och till vlu Hampn, ähre  14 vtfallande forsser medh
stor ström och en som kallas pihä ähr 3 miler långh. T aipas ioche, ähr en lithen bäch thill Nör vt och ingen
kommer Huarken åther eIler fram, medh någen Håp.

Saunan iochi ähr en lithen bäch ther man kommer fram i höst vatn medh en tom bått, och eliest inthet.
Kächin ladua ierui ähr en lithen bech liche som nest tilförn. Kijerwen taipale ther löper en stor åå tilI
rydzlandh, till östertt, och ingen kommer hedan titt medh bått. W ooki ladua Yerwi löper en bech wester
norr, och är en lithen, så att tuå karar draga en tunna fisk i höst vatn till vlu åen.

Karsina iochi ähr en lithen bech som forbe:tt är then neste.
Sarvij taipale ähr landzryggen.
IJwara.
Kaijsalmi thedan faller vatnett i rydzland till östertt och flux stoor.
Ithem gamble män berätte här, att i förtiden lätt konungh Magnus vtt hugga i Kandilachti vp för kemi

Sochn tre Croner i ett stortt Hellebergh, som skall ware råmerkie emellan Norbotn och rydzlandh.
Ithem tuå åer ähro ifrån Vluträsk och så vp tilllandzryggen benempd Krehinensu och Voohichi.
Från kiehienensu åmine ähr tillläppekoski en mile så till Wankoski 1/2 mile, så till inkoski 4 miler Szå till

nijuakoski 3 miler, och en fors ähr en mile långh, Szå till Seitzelmeo ikelaus 3 pilskott. Så till väntiekoski 4
pilskott, Så till nijuakoski  3 miler, så till arthakoski, 1 mile, ther fare föreste karar igenom, i höst vatn, och
eliest inthet. Så till Harakoski 2 pilskott, Szå till pittkekoski 2 pilskott. Så till wära koski itt pilskott så till
pistekoski 1/2 mila. Så till wiuokoski 1/2 mile är emellan, och försen ähr 1/2 mile långh. Så till ramikoski 9
milor.

Ithem från för:ne Harakoski grenas wochi på Högre handh till Sanikoski, 4 milor, så till pistekoski 1
pilskott Så till Sari ierffui 1 mile, så till lauhikoski 1/4 mill, Så till pittkekoski 1 mile, Så till murhikoski 1
mil Så till Wochilladu ierwij 4 miler.



Ithem för:de wohickie grenas från Harakoski, och är wp medh audoierui 8 miler, till Sikakoski, Men ther
emellan ähr vttfallande fors 5 miler långh, och sädan ähre innan 2 miler 10 forszar, Så till Sarakoski 4 milor,
Så till paiocka 1/2 mila, så tilllaudouakoski 1 mil Så till karnekoski 3 milor, Så till quantijra 5 miler, Så
tilllijmhijra 2 miIer, Så till tuentikoski ett pilskott, Så tilllandzryggen 6 miler benempdt till förbe:de Kijerui.

1)  Så även laghandskriften. Säkert i båda fallen felskrivning för Sauland, Saulax: ett indiciurn för att Burrnans text är en
avskrift och icke ett original!

2)  Hela 7 saknas i laghandskriften och det därrned överensstärnrnande lösa rnanuskrip tet, varest numreringen i enlighet
därrnc;d är olika för det följande.

3) Orden 2 daxresor... Wttziochi förbigångna i de båda andra rnanuskripten.

Vid återgivandet av 1500talstexterna under bilaga I har diplomatisk noggranhet  iakttagits.  I Olof Tresks
relation och kommentaren till hans kartor har en lätt normalisering genomförts betraffände w och u, som
normaliserats i enlighet med det vanliga skrivsättet. Dock äro alla ortnamnsformer oförändrade.



Bilaga 2.

OLOF TRESKS RELATION
OM FJÄLLRYGGEN MELLAN SVERIGE NORGE OCH RYSSLAND 1640

Effier H:nes K: Maij:tz min aldranådigste uthkorede Drottningz nådighe befallning, hafver iagh
undertechnadt hållit en ransakning om fiellkiölen, och rätte grensse skilnadhen emelan Swergett
och N origet, igiönom alle Lapmarkerne,. Och den effter bäggie vattnens uhrsprång the som til
Östersiön, och the som til Wester Siöen falla, sampt Lappernes berättelsse, om theres gamble och
uhrminnes Häffdh: fiäll ifrå fiäll, medh sine nampn och omständigheter, således som effter
förmälesbefunnit.

1. Första fiällrygg väster om Jämptlandh sunnan effter är Urdwara, uthi Umeå Lappmark, der skilnader
begynnes emelan Jämptelandh och Angermannelandh utföre, hvilket är ett lijtet bärgh. På södhere sijdhan
begynnes den förste grenen af Angerman elff, som kallas södhre Adaalen, hvilken först löper i Konbärgz
Jaur, sedhan igiönom någre sochner i Jämptelandh, som ähr Ström och Hammardal, sedhan nedher igenom
Ramsill, Edhzle, Hälgom och Långsill sochnar i Angermanland, och uthiSoleta sochn kommer han tilhopa
medh norre och millangrenen, på södher sijdhan om bem:te Urdhware ähr ett stort fiäll som kallas Ornäs,
dhervidh begynnes Worun Jaur, som är 1/2 mijl stort, och löper uthi Konbärgz Elf. På vestre sijdhan om
Urdhware begynnes Limi Jaur, hvilket är 2 mijl stort och löper igiönom Noudals sochn nedher uthi
Wästersiön.
2. Ähr Bärgewara fiellrygg, hvilket ligger i N. N. O. två mijl ifrå Urdhware, och är et stort vidt fiäll, på öster
sijdhan begynnes Ren Jocki, som löper södher i Orm Jaur, hvilket är 3 mijllångtt och faller uthi Röss Jaur,
som och är 3 mijllångt, dher ifrå til Rö ström 2 mijl, sedhan kommer samma elf tilhopa medh Fiällsiö elff
fyre mijl väster om Fiällsiö kyrkia. Södher om bem:te Berghwara begynnes Fiellsiö elff, hvilken löper i
Roueke Ja[u]r som är I mijl stort, sädhan löper elfven i SSO nedher til Borgasiön som är 4 mijllång, sädhan i
Tåsiön som är 9 mijllång, sedhan til Hudingen som är 3 mijllång, sedhan nedher til Fiällsiö kyrkia 7 mijl.
Påå riorre sijdhan om Bärge fiäll ligger WaffstJaur som faller uthi Westersiön igenom Waffst sochn i Norge.

Testes Jon Jonsson (1), Nils Jönsson (2) och Anders Joensson (3).

3. Ähr Håkware fiällrygg ett litett bergh, och ligger 2 mijl norr ifrå Berghware, på södher sijdhan begynnes
norre ådalens elff, som kallas Junssel elf, hvilken först löper i Aurträsk, som är 1/2 mijl stort, sedhan uthi
Kortere eIler Lambträsk, som är I mijl stort, der ifrå i sydost til Junssel kyrkie ähr 20 mijler.
4. Är Kiffwelkewara, ett stort bergh, hvilket  ligger en half mijl  i O. N. O. ifrå Håkfiäll, och sträcker sigh 3
mijl i samma linea.
5. Är Kårterewara hvilket ligger en half mijl i O. N. O. ifrå Kifuelke wara.
6. Är Gardewara som ligger en mijl.(5ster ifrå Kårtewara.
7. Är Miällwara som ligger i N. O. ifrå Gardewara tre fierdelz mijl.
8. Är Kiäbnewara hvilket ligger halfander mijl norr ifrå Miällwara.
9. Är Wiriswara, liggiandes nor ifrå Kiäbnewara en mijl på södhre sijdan
ligger WirisJaur som är 21/2 mijllångt, och löper i Rössvatnet, och sedhan nedher uthi Radhanfiordh, i
Westersiön. öster om Wiriswara, är WasakeJaur 1/2 mijl stort, hvilket löper uthi Umaa elf.

Detta vittna Lars Pålsson (1), Jacop Persson (2), Jon Jonsson (3) och Anders Jonsson (4) i Umeå Lappmark.



10. Är Aragiewara, hvilken ligger 2 mijl i WNW. ifrå Wiriswara.
11. Är Färbeswara, ett stort bärgh, liggiandes en mijl norr ifrå Aragiewara. Der emelan begynnes RobonJaur
11/2 mijl stort, der ifrå löper Robon Jock i Umeå elff, ifrå RobonJaur och NNO. til Tägne Jaur äre 6 mijler.
12. Är Artuklepwara, hvilken ligger en half mijl i nordhost ifrå Forbes wara.
13. Är Prougstwara som ligger halfander mijl nor ifrå Artuklepwara, på öster sijdhan begynnes ett lijtet
tresk, som kallas Juwäl Jaur och sedan löper öster uthi Umeå elff. På vester sijdhan om fiället begynnes
Kurtz Jaur som är 1 mijllångt, och löper igenom Rössvatnen uthi Radanfiordh.
14. Är Kraupeswara, ett litet bärgh, liggiandes en mijl nor ifrå Prougst wara, hvilket fiäll Waffstlappar[n]e
enskijlt bruka.

Detta vittna Oluff Thomesson (1), Tomas Siulsson (2) i Laijsby.

15. Är Jufwälwara, som ligger NO. en mijl ifrå Kranpeswara, på vester sijdan ligger RandoJaur, hvilket är
en mijllångt och löper igiönom Rössvatnet uthi Radanfiordh.
16. Är Brackwara, hvilket ligger en half mijl når ifrå Juffwälware, der ifrå på östre sijdhan ligger Rogu Jaur,
som är en mijllångt, och löper i Umeå elff.
17. Är Ullerwara, ett stort bärg, hvilket är halffander mijl nor frå Brackwara, på södher sijdhan ligger
TägneJaur, som är 1 mijl långt och löper i Umeå elf, på västere sijdhan ligger RössJaur, hvilket är 4 mijler
långt, och löper i Radanfiord i Westersiön. Ifrå T egne J aur och norr till Lille Umeå träsk är 4 mijler.
18. Är Rautzwara, hvilket ligger halfander mijl, öster ifrå Ullerwahra, och sträcker sigh ifrå södher i norr en
mijl.
19. Är Skullerwara, hvilket är två mijllångt,och sträcker sigh ifrå S.S.O. i nord nordväst. På vester sijdhan är
ett stort högt bärgh, som kallas Oxefiäld, der bredevidh ligger GrassJaur, som är 11/2 mijllångt, och löper
väster uthi Radansfiordh.
20. Är Grasswara, ett stort bärgh liggiandes N. N. V. ifrå Skullerwara 1 mijl. På östere sijdan är Lille Umeå
träsk, hvilket är 11/2 mijllångt och löper in uthi stor Umeå, som och är 11/2 mijllångt och een mijl bredt och
sträcker sigh ifrå N. V. i S. O. Där ifrå hafver Umeå elff sitt förste uhrsprångh. På västre sijdhan om
Grasswara ligger Akelzjaur 1 mijl stort och löper V. uti Radansfiord, som är 8 mijler der ifrå.

Detta vittna Lars Bänchtsson (1) och Anders Siulsson (2) i Laisby.

Här ändas Umeå Lappmarkz grentze skilnadh, och Pijteå Lappmarkz begynnes.

1. Förste fiällrygg uthi Piteå Lappmark sunnan effter är Kiällmewara, hvilken ligger en mijl öster ifrå
Graswara, som är nordast fiällerygg i Umeå Lappmark.
2. Är Kiuckelswara hvilket ligger 1 mijl öster ifrå Kialmewara.
3. Är Miälckewara, hvilket ligger en half mijl öster ifrå Kiuckelzwara, I utaf desse bem:te fiäll falla vatnen
uthi Umeå träsk, kringh om samma. träsk är små biörkskogh och skiönt gräsland, uthi sielfve träsket äre och
månge små holmar medh biörkskogh och gott gräslandh.
4. Är Branwara, hvilket ligger en mijl öster ifrå Miälckwara, der utaf löper vatnet öster uthi Umeå elff, och
väster uthi Giörstresk på Noriges sijdha.
5. Är Aurowara, hvilket ligger 3/4 mijl i ost nordost om Branwara och södher om Giörssträsket.
6. Är Kiunawara, hvilket ligger 11/2 mijl i N. O. ifrå Aurowara. Emelan Bran och Aurowara ligger
Auroträsk, ifrå hvilket träsk vatnet löper bådhe öster uthi Umeå elf, och eliest väster til Salten uthi Norge.
7. Är Tårrewara, hvilket ligger 1/2 mijl i N. O. ifrå Kiunawara.



8. Är Artuckwara, som ligger 1/2 mijl i nordost ifrå Tarrewara.
9. Är Wiriswara, hvilket  ligger halftridie mijl öster  ifrå Artukwara. Emelan Kiuna och Tårrewara  ligger ett
litet  träsk  som  löper  i  sudost  in  uthi  Ahesträsk,  hvilket  ligger  på  östre  sijdhan  uthmed  Auro,  Kiuna  och
Tårrewara, och  löper uthi Umeå elff. Upå vestre sijdan uthmedh Bran, Auro, Kiuna, Tårre och Artuckwara
ligger Giörsträsk, hvilket är halftridie mijllångt, och löper i nordvest til Sahan i Norige, på vester sijdhan alt
uthmedh träsket ligger Giörswara. Emelan Artuck och Wiriswara löper vatnet i sydhväst uthi Ahenträsk och
i nordost nedher uthi Sahan i Norge.
10. Är Windelawara, hvilket ligger en half mijl öster ifrå Wiriswara. Emelan bem:te Wiris och Windela
löper vatnet i S. O. uti Windel elf på Swerges sijdha, Qch ifrå Wiristräsk löper en jock i nordväst til Sahan i
Noriget.
11. Är Kiölnäswara, hvilket ligger två mijl öster ifrå Windelawara. Emelan be:te Kiölnis och Windelwara,
löper vatn ifrå ett litet träsk i sydost uthi Windela flodh, södher om Kiölnäs, och på norr sijdhan åå
Kiölnäswara, löper vatnet i nordväst nedher uthi Radhan i Noriget.
12. Är Aldewara, hvilket ligger två mijl i nordost ifrå Kiölnäswara. Emelan Kiölnäs och Aldewara löper en
jock åt Sweriget i sudost til Windela elf, och en jock i vester til Radhan, på östre sijdhan uthmedh
Aldawara,ligger Hwarnewara på Swerges sijdha. Emelan thee samme tu fiäll ligger Aldeträsk, hvilket löper
uthi Windela elff. Amurtwara ligger södher om Windela elff, och theruth medh kommer een jock ifrå
Aldeträsk, och löper uthi Windela, sedhan löpa the tilhopa nedher uthi Umeå elff. Emelan Wiris och
Windela fiäll är vacker små biörkeskogh och skiönt gräslandh.
13. Är Stenwara, hvilket ligger i nordhväst en mijl ifrå Aldewara. Emelan Alde och Steenwara löper en jock
i nordhväst åt Norrige, och the vatn som utaf be:te fiäll på östre sijdhan äre, falla nedher uthi Lais elf. Upå
norre sijdhan å Stenfiäll faller vatnet i nor neder uthi Nasaträsk, hvilket strax vidh silfverberget beläget är,
och faller sädhan vester til Radan fiord. Elevatio Poli 67 Grad: 34 Scrup.
14. Fiällrygg är Nassawara, hvilket ligger en mijl i nordh nordväst ifrå Stenwara, och uthi bem:te Nasawara
på östre sijdhan är det nyupfundne silfverstreket belägit, dher til Gudh sin milderijke välsignelse nådigst
förläne. Emelan Steen' och Nasawara löper en jock i nor uthi Lais elf, hvilken sedhan löper tilhopa medh
Windela, öfverst uthi Umeå sockn. Item löper en jok ifrå samme fiäll vester uthi Nasatresk, som sedhan
löper åt Radhan fiord i" Noriget. Alla vatn på östre, södre och norre sijdhan å Nasaware, löpa tilsammans,
och äre förste begynnelse til Lais elf.
15. Är Gråwara, hvilket ligger 1/4 mijl i nordh nordost ifrå Nasaware. IfråGråware löper en jock i S. O. uti
Lais elf, och annan först i väster, sädhan i S. V. uthi Radhanfiordh.
16. Är Stockwara, hvilket ligger en mijl nor ifrå Gråwara, öfver sielfve fiellet ähr en half mijl nor til Swanga
träsk.
17. Är Swangawara, hvilket ligger en mijl nor ifrå Ståckwara emelan Ståcke och Swangewara, ligger
Swanga träsk ifrå hvilket en jock löper i S. O. til Lais elff, annan löper först i N. V. sedan i vester och så i
sydväst til Nassajock.
18. Är Straitzwara hvilket ligger en mijl nor ifrå Swangawara.
19. Ar Kångawara eller Knäfiäll, hvilket ligger een mijl i nordh nord
ost ifrå Streitzwara. Emelan Streitz och Swangawara löper vatnet i öster til Hwaule Jock, som sedhan löper
öster uthi Sarwi Jaur en half mijl nårr ifrå hyttan Selbo Jock. Item faller och vatn therifrå väster til Radhan.
Emelan Streitz och Kånge löper vatnet i öster til Hwaula Jock, och i väster til Swanga Jock, sedhan til
Radhan.
20. Är Tijbonawara hvilket ligger en mijl i nordhost ifrå Kångauara.
21. Är Niålawara eller Pijlfiell, hvilket ligger en mijl i öster ifrå Tijbona wara. Utaf Tijbona och Niåla löper
vatnet i öster uti Hwaula Jock och i väster uthi Swange J ock. .
22. Är Wiskeswara eller Gröfiäll, hvilket ligger två mijl i norr ifrå Niålewara. Ledhen kring om vatnet löper
först i väster, sedhan i nordhväst och så tilbaka i sudhost uti KudieJaur, som är tree mijllångt, och löper först
tilhopa medh HwauleJock, sedhan i Serwij Jaur.
23. Är Kiåckewara, hvilket ligger N. O. ifrå Gröfiäll, en half mijl.
24. Är Roudurtwara, hvilket ligger 3 mijl i N. O. ifrå Kiåckwara. Uppå
södre sijdhan uthmedh Råudurt ligger KudiJaur, som löper uthi HwauloJock.
25. Är Merginiswara, hvilken ligger tre mijl i N. O. ifrå Roudurtuara, der ifrå löper vatn öster i KudieJaur,
och vester til Noriget.



26. Är Kångawara, som ligger två mijl nårr, ifrå Merginiswara. Emelan Merginis och Kånge ligger Merginis
Jaur, hvilket löper in, uthi Serwi Jaur 11/2 mijl up om hyttan.
27. Är Maddewara, hwilket ligger i nordost tre mijl ifrå Kångewara. Emelan Kånge och Madewara ligger
Zwelitz eller Fisiklösträsk, hvil ket löper uthi MerginisJock.
28. Är Jourumwara, hvilket ligger i nordost en mijl ifrå Madderwara.
29. Ar Rijffwawara, hvilket ligger en half mijl i vest nordhväst ifrå Jourumwara. På öster sijdhan om
Jourumwara ligger Jourumträsk, en fierdels mijl, hvilket löper tilhopa medh Merginis Jock, sedhan i
SerwiJaur.
30. Ar UdhsseJärfwes eIler Lille JärffiäIl, hvilket ligger en mijl i vest nordhväst ifrå Riffwaware. På öster
sijdhan löper vatnet nedher uthi MerginisJock.

Detta vittne Anders Nilsson (1), Pål Olufsson (2), Måns Pärsson (3) i Laijbyen. Item Lass Oluffsson (4), Pål
Olsson (5) och Krokfinger Lasse (6) i Sijtewåma och Sirkisluchtby.

31. Ar Lairewara, hvilket ligger en mijl vester ifrå Udhse Järfwes.
32. Ar Joxwara eIler BogafiäIl, hvilket ligger en mijl nor ifrå Laiweuara. Emelan Laiwe och Joxwara löper
en jock S. O. uthi Jourumtresk.
33. Ar Saulowara, hvilket ligger två mijl norr ifrå Joxwara, och sträcker sigh halftridie mijl nor och södher.
Emelan Joxwara och Saulo, löper EkesJaur i södher half tridie mijl til Hwaimo eIler MågafiäIl, sedan löper
thetz jock der ifrå 21/2 mijl i SS. uthi Jourumträsk.
34. Ar Hwadhssewara eIler GångfiäIl, hvilket ligger en mijl norr ifrå Saulowara. Vidh Hwadsseware norre
ända emelan Saulo och BaIlerwara ligger BaIlerträsk, som är två mijllångt, dher ifrå löper en jock i södher
uthi MärginsJaur, igiönom EkesJaur, och den andre jock löper der ifrå på västre sijdhan uth medh Joxuara
igenom et slätt gräsland, som heter Algeledh, sedhan löper det igenom Noriges sochn uthi Westersiöen.
35. Ar Norre Saulowara, hvilket ligger två mijl norr ifrå Hwadssewara. Emelan norre och södre Saulowara
ligger MaesJaur eIler Matträsk, hvilket är Pijteå elffz förste ursprung, och samme träsk 6 mijllångt, något
smalt mitt opå, hvilket sträcker sigh i ost sudost, och löper igönom LaddeJaur eIler Fogleträsk, som är tre
mijllångt, sedhan nedher uthi östersiön vidh Pitheå kyrkie.
36. Ar Kråswara, hvilket ligger i mijl norr ifrå Norre Saulowara. Emelan Norre Saulo och Kråswara ligger
Kråsträsk, hvilket är en mijllångt och löperöster södher uthi PieskessJaur, eIler KuIlträsk, hvilket sedhan
löper i sudost 8 mijl, och kommer så tilhopa medh Piteå elff, uthi LåddeJaur, ther såsom taIlskoghen först
begynnes.
37. Ar Gobiewara eIler BiörnfiäIl, hvilkett ligger i O. N. O. ifrå Krås wara I mi jl.
38. Ar Laijrewara, hvilket ligger 1 mijl i 0,\ N. O. ifrå Gobiewara.
39. Seletålmawara som begynnes 1 mijl norr ifrå Loijrewara, och är nord ast fieIlerygg i Pijteå Lappmark.
Emelan Loiwewara och Seletålma löper en stor jock uthi Pieskesaur i öster södher, uthmedh Lawewara 11/2
mijl, och är Seletålma ett .stort fiäIl, hvilket sträcker sigh fäm mijl i vester, der utaf månge små bäckar faIla,
bådhe til östersiön igönom LaweJock och SkafftJaur, jämwäl til Westersiöen igönom Noriges sochn.

Detta vittne före:ne lappar Anders Nilson (1), Pål Olufsson (2) och Krokfinger Lasse (3) i Laisbyn. Item
Lass Olufsson (4), Pål Olufsson (5) och Måns Persson (6) uthi Sytewåma Sirkesslucht.

Här lychtas Pijteå Lappmarkz grentzeskilnadh emellan Sweriget och Norget, och Luleå Lappmarkz gräntzeskilnadh vidhertagher och
begynnes.

Här begynnas Luleå Lappmarkz gräntzeskilnadt, emellan Swerigett och Norgett.



I. Förste fieIlerygg i Luleå Lapmark sunnan effter, ähr Almaware eIler ManfieIl, som ligger een mijIl nor
ifrå Seletålma och sträcker sigh 2. mijIl i N. N. V. På södre och östre sijdan ligger Skafftiaur, uthmedh be:te
fieIl, som är 2 mijlllångt och bredt, och är samma träsk Luleå elfz första begynnelsse. Väster ifrån Almawara
halffierde mijll, begynnes Saltanfiord i Norige, och sträcker sigh neder i Wästersiön. Ifrå be:te SkafftJaur
löper een jock nor uthi Wierissträsk som är 2. mijIl stoort, och ligger öster om Turesswara fieIlrygg, ifrå
Wirisstresk löper een jock nor uthi HwestenzJaur, hvilket är 21/2 mijllångt och I mijl bredt.
2. Ähr Wäckieräckwara eIler HammarfieIl, hvilket ligger 1 mijll nor ifrå Almaware.
3. Ähr Nickewara eIler SpänfiäIl som ligger ifrå HammarfieIl 11/2 mijl 1 N. O.
4. Ähr Turesstaijwara hvilket ligger 1 mijll nor ifrå Spänfiell.

5. Ähr Tabmokoijwara, hvilket ligger I mijIl i N. O. ifrå Turesstaij.
6. Ähr Rastenswara eller Wastens, hvilket ligger 1 mijl i N. O. ifrå
Tabmokoij.

Detta vijtna Lass Pålsson (1), Fin Anundsson (2), Anderss lffwars son (3) och Amund lffwarson i
Torpejaurby.

7. Ähr Qwåffdelsswara, hvilket ligger nor ifrå Rastenswara och Jaur 2. mijll.
8. Ähr Junisswara, hvilket ligger 2. mijIl nor ifrå Qwåffdelzwara.

Detta vittna Anders Andersson (1), Lass Siulsson (2) och Måns Nielsson (3) i Torpenjaurby.

9. Ähr Kaitza Aiffdewara eIler AlzetehuffwudfieIl som ligger halff ander mijIl nor ifrå Juniswara.
10. Ähr Saudssa Aiffde eIler FårehuffwudhfieIl hvilket i N. N. O. 11/2 mijIl ifrå Kautzåiffde.
II. Ähr Rönesswara eIler GröfieIl som ligger N. N. O. 2. mijl ifrå Saudssa Aiffde.
12. Ähr Räcksättwara, som ligger 2. mijIl N. N. O. ifrå Rönesswara.
13. Ähr Murakijckie eIler WedheklintfieIl, hvilket ligger een mijIl i nord ost ifrå Räcksättwara.

Detta vittna Amund Knutsson (1), Oluff Knutsson (2), Oluf! Erichsson (3) och Anders Hindersson (4) i
Sirkesslucht.

14. Ähr Qwattewara som ligger een mijIl i nordost ifrå Murakyckie.
15. Ähr Kaitzewara, hvilket ligger een mijIl nor ifrå Qwattewara.
16. Ähr Wardewara, som ligger 2 mijIl i N. O. ifrå Kaitzewara.
17. Ähr Skoighwara, som ligger öster ifrå Wardewara 1 mijll.

På östre sidhan, uthmed Saudssewara ligger SnappeJaur, hvilket tresk är 11/2 mijIl långt, och löper uthi
Luleå elff. öster om Recksettwara ligger Stippejaur, hvilket är halffander mijIl långt, och löper i Lule elf.
Uthmedh Norre Kaitzewara ligger StårckJaur, som är een mijIllångt, och löper in uthi Lule eHf genom



andre små tresk. På östre sidhan uthmed Skoighwara, ligger Skoigh tresk, som är 11/2 mijll långt och
löper igenom andre små tresk in uthi Luleå tresk.

Detta vitna Amund Knutsson (1), Oluff Knutsson (2) och Olof! Erichson (3) och Anders Hindersson (4) i
Sirkesslucht.

På västre sijdan om Skoighwara 2 mijIl, begynnes Helgamuch vidhne eIler fiord, som sedhan sträcker sigh i
fuIlt väster igenom Helgemu sochn till Wäster Siön. 1 väst nordväst, ifrå be:te Skoiguwara, 2 mijIl begynnes
Titisshwådne eIler fierd, som sträcker sigh igenom Titiss sochn nedher uthi Wäster Siön.

Detta vittna Nielss Peersson (1) och Joen Persson i Torpen Jaur.

18. Ähr Nåidewara, hvilket ligger I mijIl i N. O. ifrå Skoighwara.
19. Ähr Rånnesswara, hvilket ligger i mijIl i N. O. ifrå Nåidewara. 20. Ähr Paukawara, som är 2. mijIl i N.
O. ifrå Rånässwara.
21. Ähr Jisswara, som ligger een mijll ifrå Paukewara.
22. Ähr Muckilsswara, hvilket ligger I mijIl nor ifrå Jsswara. 23. Ähr Merfasswara, hvilket är 1 mijll i N. O.
ifrå Muckilsswara.
24. Ähr Jogogiorwara, som ligger een mijIl ifrå Merfasswara, och är samma fieIl nordaste råå och
gränsseskilnadt uthi Lule Lappmark.

På östre sijdhan om Jogogiorwara ligger RautessJaur, hvilket är 1/2 mijlllångt, löpandes i TådereJaur som
ähr een mijll långt, sedhan uthi SidheJaur som är 6 mijIllångt och löper in uthi Luleå tresk, och ärdetta
Rautesstresk dett nord aste som ifdi fiälIeryggen falIer in uthi Luletresk.

På östre sijdhan om Nåidewara ligger Kobdejaur, som är 3/4 mijlI, löpandes igenom MerenJaur, sedhan in
uthi SijdheJaur och så uthi Lule tresk som sträcker sigh i N. V. och S. o.

På väster sijdan 3. mijlI ifrå Nåidewara ligger Klutesshwedne elIer fiord, som löper V. N. V. igenom
Klutess sochn, och nedher uthi Wäster Siön. Adhahwådne och fiord, ligger 3. mijlI väster om Jisswara, och

löper igenom Adhahwådne sochn tilI Wäster Siön. Skeffwahwådne begynnes 3 mijlI V. N. V. om
Jisswara, och löper igenom Skeffwa sochn till Wäster Siön. Här begynnes T årnö Lappmarckz ,"ätte
gräntzeskilnadt emellan Sweriget och Noriget.

1. Första fiälIerygg och råå uthi Tårnö Lapmark sunnan effter är Kiädkewara eIler SteenfielI, hvilket ligger
N. N. o. ifrå Jogogiorwara nordast fielIerygg i Lule Lapmark 1/2 mijlI, och är 3. mijll sträckian des sigh i N.
O. till Akiackwara.
2. Ähr Akiackwara, som ligger 3. mijlI nor ifrå Kiädkewara.
3. Ähr Sälkieswara, hvilket ligger nord nordost ifrå Akiackwara 3. mijlI. EmeIlan Akiack och Sälkesswara
ligger RupssisJock, som löper in uthi AbeskoJaur, hvilket är 3/4 mijIl, sedan löper thet in uthi Tårnö tresk på
södre sijdhan, på bådhe sijdhor om samma tresk är små biörckschogh och gresslandh.

Dette vittna Joen Jonsson lhänzman (I) och Johan Jacobsson (2) i Sigwaroby.



4.  Ähr  Solekeuwara,  hvilket  ligger  4  mijlI  i  N.  N.  V.  ifrå  Selkesswara.  öster  om  samma  fielI  ligger
Wasstresk som är 21/2 mijlI långt och löper in uthi Tårnötresk i öster.
5. Ähr Stoppekiäckwara, hvilket ligger 3 mijlI öster ifrå Solekeu och nor om Wasstresk.
6. Ähr Juniswara, hvilket ligger 2 mijlI öster ifrå Stoppekeuwara.
7. Ähr Tådereggwara, som ligger I mijlI i O. S. O. ifrå Juniswara, och nor om Tårnö tresk. Väster till
Rumbackfiord ifrå Selkiesswara är 2 mijll. Vidh samma fierd ligger Herkott sochn i WästerSiön. Wäst
nordväst ifrå Wassiaur ligger Ufothen i Noriget vijdh WästerSiön.

Detta vittna Nielss Amundsson (I) och Oloff Jacobsson (2) i Tingwaroby.

8. Ähr Kiäråwara, hvilket ligger nor om Tornö tresk i O. S. O. 2 mijll ifrå Tådereggwara. .
9. Ähr Kaijwara som ligger på norre sijdan, ytterst vijd Tårnö tresk, 2 mijlI O. S. o. ifrå Kiäruwara, sedan
sträcker sigh fiälIeryggen i N. o.
10. Ähr Hwasskowara elIer AbborfielI, hvilket ligger I mijlI i N. o. ifrå Kaijw: 1 sydheost om samme
fielIligger HwasskoJaur som löper in uthi Tårnö eHf. Tårnö tresk ligger i N. V. och S. O. och är på den eene
greenen IO mijlI på den andre I2 mijlI, medh någre holmar uthi.

På västre sidan om Hwasskowara är Lenojerff, hvilket löper i AltenJaur som är 3 mijlIlångt, sedhan ther ifrå
i V. N. V. tilI Wäster . Siön till Malånger sochn.
På södre sijdan å Tårnötresk ligger Kåbnawara hvilket är så långt som sielffva träsket.

Detta vittna Michell Larsson (I), Amund Pålsson (2) och Oluff Pelsson (3) och Oloff Larsson (4) i
Tingwaroby.

11. Khr Kiäponwara, som ligger N. O. een mijIl ifrå Hwasskowara. 12. Ähr Pednaggwara, som ligger N. O.
ifrå Kiäponwara een mijll.
13. Ähr Wäneswara eIler BåtfielI, hvilket ligger N. O. ifrå Pednagg I wara een mi jll.
14. Ähr Rustawara, hvilket ligger N. N. O. ifrå Wänäswara 2 mijlI och är 2 mijlIlångt och I mijlI bredt.
Uppå Rustawara ligger Rusta Jaur som är 2 mijlI långt, derifrå löper RustaJock i S. S. O. uthi LaineJock,
sedan i S. o. in uthi WitssangiJärff i Tårnö elf. Den andre jock löper derifrå nor till Malingsiö vijdh Sadvijkz
kyrckia, hvilken är 5 mijll lång.
15. Ähr Weimatwara, hvilket ligger een mijl i N. O. ifrå Rustawara, dher begynnas Ronela lappars eghor.
16. Ähr Moskosswara, som ligger 2 mijlI N. N. O. ifrå Weimatwara, derifrå löper vatnet i Noris Jock.
17. Ähr Soijtzwara, ett stOort berg liggiandes een mijlI nor ifrå Mosskou wara.
18. Ähr Kiärowara, hvilket ligger een mijlI Nordost ifrå Soitzwara, som är een halff mijlIlångt och bredt, der
söder om ligger Narajärffwi, som löper södher i Kängemajock, sedan söder till Ronela lapby 4 mijl. öster om
lapkyrckien ligger ett lithet tresk, der ifrå löper Kängemajock i S. S. o. tilI Weijmatjärffwi, sedhan till
KiälIojärff, hvilket är 2 mi jl långt.



19. Ähr Hwomogeckwara, hvilket ligger een mijlI i O. S. O. ifrå Kiära wara, som är een mijlIlångt och
bredt.
20. Ähr Kappowara, som ligger 2 mijlI i N. O. ifrå Hwomogeckwara. 21. Xhr Farewara, hvilket ligger een
mijlI i samma linia ifrå Kappawara. 22. Xhr Hwaliowara, som är een mijlI i o. S. o. ifrå Farewara.
23. Ähr Kåldejärff Salme, hvilket ligger een mijlI Nordost ifrå Hwalio wara, på södre sijdhan löper een Jock
i Kängema eHf. På Norre sijdhan begynnas Omatz elff, hvilken löper i Omatz Järff som är 5 mijlIlångt och
löper sedan i N. N. V. till KaIsta sochn vijd Wäster Siön, som ligger 15 mijlI ifrå fiälIryggen. .
24. Ähr Kåldewara som ligger een stoor mijlI N. N. O. ifrå Kåldejärff Salme. På södre sijdan ligger Kålde
tresk, som löper uthi Kilbis tresk, der ifrå sud sudhväst sedan uthi Kengema 3 mijler. På norre sijdan löper
vatnet uthi Omatz elff i N. N. V.
25. Ähr Rasswara som ligger 2. mijl i Nordost ifrå Kåldeware.
26. Ähr Jäckwara som ligger een mijlI i samma linia ifrå Rasswara, och är een mijlI stoort. Der ifrå löper
vatnet uthi Kilbis tresk.
27. Ähr Såppewara elIer KietillfielI som ligger een mijlI öster ifrå Jäck wara.
28. Ähr Talijawara elIer HudfielI, som ligger 2 mijlI i Nordost ifrå Såppewara, der ifrå löper Kånge elff
södher i Lättis eHf, hvilken kommer tilhopa med Kängema nedervijdh Tenotäckie. Een annan green löper N.
N. V. uthi Omatzjärffwij.
29. Ähr Låssewara, hvilket ligger 2 mijlI i Nordost ifrå Taliewara. På södre sijdan begynnas Urthis elff,
hvilken löper södher i Lättis eHf.
30. Ähr Kiäswara som ligger 2 mijlI i N. N. O. ifrå Låssewara.
31. Ähr Västre Haldwara, hvilket ligger een mijlI i N. O. ifrå Kiäss wara. EmelIan Haldwara och Fisketela,
ligger Pyttis tresk, der ifrålöper een jock södher i Lättis elff, den andra löper nor i Gäli tresk, och sedan
igenom Caiwanz sochen nedher uthi WästerSiön.

Detta vitna Jon Nielsson (1) och Påll Beersson (2) i Ronelaby.

32. Ähr Fisketala, hvilket ligger een mijlI i N. O. ifrå Haldhwara. 33. Xhr Stoore Haldwara som ligger 1/2
mijll N. O. ifrå Fisketala.
34.  Ähr  Salmejärffwara,  hvilket  är  een  mijll  i  samma  linia  ifrå  Halde  wara;  på  södre  sijdhan  begynnes
Waldejock, som löper S. S. V.  i Lättis elff. Den andra  löper nor och kommer tilhopa medh Raissjocki, som
sedhan löper genom Raissen sochn nedher uthi WästerSiön, hvilken ligger 10 mijll ifrå fiälryggen.
35. Ähr Harffsalmwara som ligger een mijlI ifrå Salmejärff der bliffver Angulus, sedhan löper fiälIryggen i
S. o. ifrå det förrige strecket.
36. Ähr Somoswara, som ligger 2 mijlI i o. S. o. ifrå Harffsalmwara, på västre sijdhan löper Walde Jock och
tresk uthi Lättis elff.
37. Ähr Wardhwara, hvilken ligger een mijlI i samma linia ifrå Somos wara.
38. Ähr Sidoskopwara, hvilket ligger een mijl i S. O. ifrå Wardhwara, der
ifrå löper vatnett uthi Lättis eHf. 39. Xhr Kiärswara som ligger 2 mijlI i samma linia ifrå Sidoskupwara. 4°.
Xhr FalIewara, som ligger 2 mijlI i S. o. ifrå Kiärswara. På norre sijdan är Tenomoikjärffwij, der ifrå löper
RaissJock i RaissJärffwi. På östre sijdhan löper vatnet uthi Lättis elff.
41. Ähr Kårdssewara, som ligger 2. mijlI i S. S. O. ifrå FalIewara, dher uthmedh liggia stoore kiär och
måser. 42. Xhr Aggewara, hvilken ligger een mijlI i södher ifrå Kårdssewara. 43. Xhr Niärewara, som ligger
2. mijlI i S. S. o. ifrå Aggewara. På södre
sijdhan är BusseJocki, som löper S. i Lättis elff. Den andre löper till Kotekin och hetir WaitzJocki, sedan
igenom Rijkasjerff och Allati sochn, uthi WästerSiön.
44. Ähr Urdhwara, som ligger een mijll ifrå Niärewara i samma linia.
45. Ahr Pyssewara, som ligger een mijll i S. S. O. ifrå Urdwara. På södre sijdhan ligger RoobJärffwi, som
löper S. V. i BusseJocki, sedan i Lättis elff, een mijll nor om Tenotäcke. På norre sijdhan löper PisseJocki i
N. N. V. uthi Waitz Jocki.



46. Ähr Norre Kiälwara, som ligger een mijll i S. O. ifrå Pissewara. På norre sijdhan löper vatnet nor i
Näpijärff, sedan i Alati.
47. Ähr Södhre Kiällowara, hvilket ligger een mijll ifrå Norre Kiälwara i samma linia, der ifrå ligger
Tenotäckie i S. S. V. 7 mijler, och Kotekin i N. N. O. 6 mijler, der öffver löper och vintervägen ifrå Kotekin
till T enotäckie.
48. Ähr Salwaswara, som ligger een mijll i O. S. 0., ifrå Södre Kiällowara. På södhre sijdan ligger
SalwesJärff, der ifrå löper SijlosJocki, söder uthi PälloJocki, sedan PälloJocki uthi Kängema, 4 mijll södher
om Tenotäckie. På norre sijdhan om Salwaswara fiellrygg ligger ett lithet tresk, som kallas Taliejerff een
halff mijlllångt, der ifrå kommer T aliejocki, hvilken löper nordost i Påiffwelejocki halff ander mijll och
sedan i Stoore Allatin vijdh WästerSiön.
49. Ähr Kiädkewara, hvilken ligger een mijll i samma linia ifrå Salffwaswara. På södre sijdan ligger
pälloJaur som sedan löper i S. S. V. i Kengema elff, och är samma tresk een halff mijll stoort.
50. Ähr Tärmeswara, hvilken ligger 2 mijl öster ifrå Kiädkewara. På södre sijdan ligger PeurisJaur, som är
een mijll långt, och strecker sig i söder, der ifrå löper PeurisJocki uthi OnizJocki 6 mijl ifrå Törneswara, och
OnizJock löper sedhan i Kimi elff. Ahr och samma Jock rätte skilnaden emellan Tårnö och Kiemi
Lappmarcker, såsom och emellan Swändewara och PeldoJerffwi lappers eghor, på norre sijdan är ett litet
tresk, som heter PaijassJärffwi, der ifrå löper Paijas Jocki nor i Allati 5 mijl ifrå Tärmeswara. Nor ifrå
Kiällwara ligger RingeJ aur som är 2 mijl långt, der. ifrå Alten elff haffver sitt förste ursprung, och löper
RingeJock uthmed Kotikin och sedan i N. N. V. uthi Altenfiord i WästerSiön, dher laxfisket bygdt är, och är
ifrå be:te Altenfiord 16 mijl i S. S. O. till Kotekin.

Detta vittne effterschreffne lappar Länsmannen Nielss Persson (1), Matz Oloffson (2), Håkan Clemetsson
(3) och Thomas Olofson (4) i

Här lychtas T årnö Lapmarkz gräntzeskilnadt, och Kiemiå Lapmarkz röö och råå emellan Sweriget och
Noriget begynnes.

Här begynnes Kemiå Lapmarkz gränsseskilnad, emellan Swe riget Noriget och Rysslandh.

1. Första fiällrygg uthi Kemiå Lapmarck, västan effter, är Audsewara, hvilken ligger öster ifrå Tärmässwara
3 mijll, och strecker sigh i nor och södher. 2. Ahr Råffwewara, som ligger 2 mijll i O. S. O. ifrå Audssewara.
3. Ähr Maderwara, som ligger 2 mijll öster ifrå Råffwewara, der ifrå löper MaderJock i PeurissJock och
sedhan i PeurissJärff. 4. Ahr Gamwara, hvilket ligger 2 mijll ifrå Maderwara i sydost. 5. Ahr Mudhwara,
som ligger 2 mijll öster om Gamwara. öster om båda thesse fiell är SugissJock, som löper i Kiäckila och
sedan i Onis Jock, som kommer i Kemi Jock. Andre är KarassJock som löper i N. N. O. igenom Affwiewara
sochn, hvilken är 13 mijll ifrå Mudhwara.
6. Ähr Awosswara, hvilket är een mijll ifrå Mudwara i S. O. och een halff mijl långt ifrå nor till södher, dher
uthmedh löper SugissJock till PeldaJerff i S. S. V.
7. Ähr Kiäckilwara som ligger 1 mijll i S. O. ifrå Affwaswara, der ifrå löper KieckisJock. På norre sijdhan är
KangaJärff, hvilkes Jock löper N. N. O. uthi TenoJock och sedan uthi WästerSiön.
8. Ähr Rautwara, een mijll ifrån Kiäckelwara. 1 samma linia på södre sijdan är BiörckJock som löper uthi
KiäckelaJock. På norre sijdan är RautJärff 1 mijll stoort och löper norr uthi KongaJock, sedan i WästerSiön i
N. N. O.
9. Ähr Peldowara som ligger een mijll i S. O. ifrå Rautwara, der löper vintervägen öffver, emellan PeldoJärff
och Enarby.
10. Ähr Saidewara som ligger 11/2 mi jll ifrå päldowara, hvilket strecker sigh ifrå N. och i S. O. 1 mijlllångt
och 1/2 mil bredt.
11. Ähr Losswara, hvilket ligger een mijll ifrå Saidewara i samma linja.
12. Ähr Kyrioitwara, hvilket ligger een mijll ifrå Losswara i S.O. och strecker sigh ifrå N. N. O. i S. S. V.
een halff mijll.



13. Ähr Swudhwara, hvilket ligger 2 mijll i O. S. O. ifrå Kyrioitwara. På södre sijdhan är långe kiär, miror
och små beckier.
14. Ahr Kylawara, ett högt bärg belägit een mijl i S. O. ifrå Swudwara, och strecker sigh såsom een ååss i S.
O. 2 mijler. Ther begynnes Tängejock, som löper i KemiJock.
15. Ähr Windelawara, eet högt bärg liggiandes öster om TengeJock i S. O. ifrå Kylawara 2 mijll, ther vijdh
äre  stoore kiärr och  måsser. Söder  ifrå be:te Windela  ligger Sonby  Järff  som är 1/2 mijll  och  löper  in uthi
RuraJock  och  sedhan  uthi  Kemi  tresk.  På  norre  sijdan  ligger  WindelJock  som  löper  i  nordh  nordost  til
Enartresk.
16. Ähr Solawara hvilket ligger 2 mijll ifrå Windelaware i O. S. O. Vijd västre änden är een högh steen
uprest, som kallas Sola kiffwi, dher löper vintervägen öffver, emellan Enerby och Sonbykylas. Ifrå Solawara
till Sonby i V. S. V. är 12 mijl och N. N. O. till Enarby är 13 mijll. På södre sijdan om Solawara ligger
RuraJerff som är 1/2 mijll, ther ifrå löper RuraJock nedher uthi KemiJärff. Een mijll ifrå Kura Järff kommer
ifrå Solawara RåffweJock, som löper uthi Rurajock i S. S. V.

Detta  vitne  desse  effterschreffne  Sonbykyles  lappar,  länzmannen  Matz  Thuresson  (1),  Johan  Matzson  (2),
Lass Qwiffweson (3), Oloff Teutson (4), Oluff Asserson (5), Lass Wäliesson (6).

17.  Ähr  Hwomawara,  hvilket  ligger  3  mijll  ifrå  Solawara  i  sydost.  18.  Khr  Pårdewara,  eett  högt  bärgh
hvilket ligger S. O. ifrå Hwomawara 2 mijll.
19. Ähr Kurtzwara, som ligger i S. S. O. 2 mijll ifrå Pårdewara, på södre sijdan begynnas KemiJock och
löper S. S. V. till Kemi kyles, och sedan i Kemitresk therifrå i S. V. På norre sijdan löper een bäck i
nordost tilI Ryssland.
20. Ähr pädssewara, och ligger i samma linia ifrå Kurtzwara een mijll. 21. Ahr Tulpewara, hvilket ligger i
sudost ifrå pädssewara 2 mijll. På södre sijdan begynnes KaireJock som löper i KemiJock. På norre sijdan
löper een Jock i N. O. tilI Ryssland.
22. Ähr Kålckwara som ligger 2 mijll i samma linie ifrå Tulpewara. På södre sijdan begynnas WirreJock
som löper i S. V. uthi KemiJock.

Detta vitna desse effterschreffne lappar, lhänzmannen Hanss Hans son (1), Peer Uddeson (2), Matz Peersson
(3), Erich Peersson (4).

23. Ähr Jägellwara, hvilket ligger 2 mijll i sydost ifrå Kolckwara.
24. Åhr Tålnewara, hvilket ligger i samma linia 2 mijll ifrå Jägellwara.
På södre sijdan är ett litet tresk, som kallas TålneJärff, der ifrå löper TålneJock i sydväst in uthi Kemi tresk,
på norre sijdan löper een Jock i N. O. till Rysslandh.
25. Ähr Norre Aggewara, hvilket ligger 2 mijll i S. S. O. ifrå Tålnewara, hvilket är ett högt bärg, och är 1/2
mijlllångt.
26. Ähr Södre Aggwara, hvilket ligger een mijll södher ifrå Norre Aggwara. På västre sijdan ligger KolaJärff
som är 1/2 mijll, der ifrå löper KolaJock i V. S. V. 1/2 mijll. Ifrå Kolakylas och sedan i Tålnö Jock, som
löper i KemiJock. Ifrå KoleJärff till Tålnöwara är 5 mijll.
27. Ähr Pårnuwara, hvilket ligger 21/2 mijll ifrå Södre Aggwara. På södre sijdan är PornuJock, hvilken löper
i KoleJock, och sedhan uth igenom KemiJock till Kemi tresk. Vijdh Pårnuwara löper vinthervägen öffver,
emellan KolaJärff och KitkaJärff.
28. Ähr Roguwara, hvilket ligger halffander mijll ifrå Pårnuwara i S. S. V. Der ifrå löper KiassmiJock,
väster i Kemi tresk.



29. Ähr Wilmäwara, hvilket ligger 2 mijll i samma linia ifrå Roguwara, der ifrå löper WilmeJock i
KiässmäJock. På östre sijdan löper een bäck uthi Ålunge Jock. På östre sijdhan emellan Pårnu och
Rogumwara ligger ÅlungeJärff, hVllket är halff mijll och löper dess vatn öster i SauginJ ock.
30. Ähr Satzwara, hvilket ligger 11/2 mijll i söder ifrå Wilmäwara.

Detta vittna desse effterschreffne lappar, länssman /ffwar Hans son (1). Ryss länssman Erich /chtesson (2),
Zaare Uddsson (3) och Thomas Jönsson (4) i KolaJärffby.

31. Ähr Lappiwara, hvilket är 2 mijll ifrå Satzwara i sydost. På väster sijdan är een lithen Jock och den
samma löper sedhan väster i Kemi Jock. N. östre sijdhan är ManingeJärff, hvilket är 1/2 mijll, der ifrå löper
ManingeJock i O. N. O. i ÅlungeJock, och den samma löper sedan i PamaJärff.
32. Ähr Raukumewara, hvilket är 2 mijll ifrå Lappiware i S. S. V. På södre sijdan är SolaJärff halfander
mijll ifrå fiällryggen, hvilket är 2 mijlllångt och een halff mijl bredt. Der ifrå löper PilkeJock, som sedan
kommer i KemiJärff hvilket är 3 mijl ifrå SoleJerff. På östre sijdan är KiffwiJock, som löper uthi KidkaJärff,
hvilket är månge hålmer uthi, der ifrå löper KudkaJock i KontoJärff, som sedan kommer i AlungeJock, den
samma löper i PanaJärff, hvilket är 4. store mijll ifrå KijdkaJärff, och PanaJärff löper i PaJärff, der up
genom komma rysserne med båthar ifrå Rijkokyle i R yssland. När the komma igenom KidkeJerff, draga
thee båterne öffver Edh vijdh Wissewara fiällrygg 1/4 mijl, in uthi KärreJerff som är 1/2 mijl öffver, sedan
draga thee ther båtherna öffver, in uthi LiwoJärff, som är 2. mijl, sedan föllia thee thes J ock neder uthi Eo
elff och in uthi österSiön.
33. Ähr Påssewara, som ligger 3 mijl ifrå Råukumwara i samme linia. . På östre sijdhan är PåsseJärff, hvilket
sedan löper i KielkaJärff.
34. Ähr Parssanwara, hvilket ligger een mijll i sydvest ifrån Påssewara. På västre sijdan är LaukoJock, som
löper i LiffwoJock, hvilken sedhan löper i Iio Jock. På östre sijdan är JalankeJock, hvilken sedan löper i
KidkaJärff.
35. Ähr Wissewara, som ligger 2 mijll ifrå Parssanwara. På södre sijdhan är LiffwoJärff een mijll ther ifrå.
Vijdh Wissewara fiällerygg drages håperne öffver Eedh. Uthur KidkaJärff in uthi eett annat tresk, som aff
sielffva affrittningen tillseendes är.
36. Ähr Heinewara, hvilket ligger 2 mijll i S. O. ifrå Wissewara.

Detta vitna effterschreffne lappar i KidkeJärff. Lhänsman Hanss Andersson (1), Anders Matssan (2), Matz
Olofsan (3), Thomas Erssan (4).

37. Ähr Muskosswara, som ligger 3 mijll i S. O. ifrå Heinewara.
38. Ähr Aijachwara som är 3 mijll i S. O. ifrå Musskoswara. På södre
sijdan ligger eet littet tresk, som strecker sigh till Iiowara i S. O.
39. Ähr Eowara, hvilket ligger 2. mijll i S. O. ifrå Aijchwara.
40. Ähr Nädenewara, hvilket är 4 mijll öster ifrå Hiowara. Ifrå Iiowara till förste fintorp i Eo elff är 10 mijll i
S. V. Vijdh Nädene fiällrygg lychtas Sweriges Lapmarken. På norre sijdhan är sedan ryssens enskijlte
lappar. På södre sijdan om fiälleryggen taghe Eo finnar'emot, hvilkes land och fiskievatn thee ther bruka.

Ifrå Nedenewara strecker fiälleryggen sigh först i O. S. 0., sedhan i S. O. till Ladoga lacus, ifrå hvilken
fiällerygg alla huffvudelffver, som komma nedher uthi österSiön i österbotn och Findland, haffve sitt första
ursprång aff åttskillige fiäller.



Detta vitne samptlige Maensälkie lappar.

Denne korta och enfallige relation, om rätte gränsseskilnaden och fiällryggen emellan Swerigett och
Norigett sampt Sweriget och Ryssland igenom alle fäm Sweriges Lapmarcker, vill iagh E: K: M:tt i
underdånigheet således schriffteligen refererat haffve. Hvar uthöffver iagh och medh förste vill special
affrittninger på hvar lappmarck förfärdigha. Och vilI härmedh E. K. M:tt nu och altijdh under Gudz mijlde
protection till ett lyckosampt roligit och långvarigt regementhe troligen haffva önskatt, och migh uthi E: K:
M:ttz höghe gunst underdånligen och undertienstligen befallat. Actum Nykiöpingh dhen 4 Martij A:o 164°'

E: K. M:ttz

underdånige villige och troskyllige tiänare, så länge iagh leffver

OLUFF L. TRESK




