
Historien om Lapp Pe Orsa 
Historien om Lapp Pe Orsa ur Föllinge Hembygdsförenings skriftserie del III “Längs Hotagens 
stränder” av J.O. Paulsson. 
 
Flinten är också en gård med gamla anor. Det är klart, att minst tvåhundra år förflutit, 
sedan folk slog sig ner här. Den ägovidd som Flinten förfogade över är milsvid och har 
sedan 1880-talet varit i bolagshand. Tidigare ägare var en lapp, som genom ett sorgligt 
morddrama blev dömd till livstids fängelse. Han slutade sina dagar på Långholmen efter 
25 långa år som straffånge. 
 
Den olycklige lappmannen hette Per Olsson, i dagligt tal benämndes han helt enkelt 
Lapp-Pe-Orsa. En stor jorddrott var han, men han hatade lapparna och deras renar. 
Släktskapet tilltalade honom inte, emedan renarna förstörde hans foderstackar, som han 
bärgade på starrmyrarna vid Brinnsjöarna. Detta gjorde att han sköt någon ren då och då 
för att hämnas. De döda djurkropparna sänkte han utan vidare i den närmast slaktplatsen 
liggande sjön utan att för egen del tillgodogöra sig något av köttet eller huden. Så 
småningom kom detta tilltag till lapparnas kännedom och anmälan skedde då till länsman i 
Föllinge, som enligt lag och författning skulle undersöka hur det förhöll sig med Pe-Orsas 
renslakt. Detta var så uppenbart, att länsman fann sig föranlåten att häkta honom och till 
laga näpst överantvarda syndaren. 
 
Häktningen blev ej någon sinekur för lagens väktare, emedan Pe-Orsa var känd som en 
stark och obalanserad person. Dessutom fanns inga vägar. Sommartid använde man sig av 
roddbåt efter Hotagssjön från Laxviken eller också var det att gå skogledes med häst och 
sadel över byarna Skärvången och Häggsjön, en sjumilafärdväg. För infångandet av 
Pe-Orsa lejde länsman två handfasta karlar i Hotagen som medhjälpare, lånade en bra 
roddbåt och fortsatte så resan efter sjön till Flinten. 
 
Det var högsommar och allt inbjöd till en trevlig färd. Sällskapet landade nedanför gården, 
som låg hundra meter uppe i backen vid foten av Flintberget. De knegade uppför motlutet 
till den gamla stugan där Pe-Orsa bodde med sin familj. De steg in i stugan, där lappen satt 
på en bänk bakom matbordet och liksom väntade på dem. När länsman omtalade vad 
ärendet gällde, steg Pe-Orsa upp, fattade sin lodbössa och uttalade en varning, att de 
besökande inte skulle lägga sig i hans affärer samt tillade, att den som försökte föra bort 
honom med våld, honom skulle han skjuta ner. 
 
Hellberg, som var en av de lejda männen, var en ovanligt stark karl. Han hoppade upp på 
bordet för att avväpna Pe-Orsa. I samma ögonblick avlossade Pe-Orsa ett skott ur sin 
bössa och det skottet träffade Hellberg mycket allvarligt. Han segnade ner och verkade 
svårt skadad. Länsman. och den andre av de lejda männen måste skyndsamt ta hand om 
Hellberg. Under tiden försvann lappen ur huset och syntes inte till. Den täta skogen var 
skydd nog. 
 
Den skadade Hellberg forslades av länsman och hans medhjälpare till båten och vidare till 
hemmet i Hotagen. Någon läkare kunde inte anskaffas, och den beskjutne avled i svåra 



plågor efter några dagar. Länsman ordnade nu med vakt vid gården för att se, när Pe-Orsa 
möjligen återvände. Denna vakt skulle omedelbart ge detta till känna för länsman. Efter 
några dagar kom bud, att dråparen setts vid sin gård på Flinten. Ännu en gång reste 
länsman, nu något beväpnad och med utökad vakt, för att fånga Pe-Orsa. 
 
Denna gång gjorde Pe-Orsa inga motsägelser utan följde med liksom villigt. Han klev ned i 
båten, och roddarna satte kurs västerut mot Hotagen och Kyrknäset. Vinden var hård 
nordvästlig, och när båten nådde Hotagsfjärden, förbi Ådragsnäset, måste roddarna 
svänga åt norr och ta efter land förbi Brinnsjöån upp mot Skinnarviken. Den udde, som 
skjuter fram där, var ett bra skydd mot stormen. Då – med ens- hoppade Pe-Orsa över bord 
och tycktes vara försvunnen i djupet. Handbojorna hade han sluppit under båtresan, och 
som den djupdykare och storsimmare han var, fick båtlaget se honom springa in i skogen 
på udden vid Skinnarviken. 
 
Länsman och hans män fick ännu en gång se sina ansträngningar omintetgjorda. De visste 
nu, att föga skulle löna sig att gå i land och försöka fånga honom. Ny vakt skulle i stället 
posteras ut vid gården i Flinten, där Lapp-Pe-Orsa förr eller senare måste visa sig. 
Länsman reste hem till Föllinge och två vaktmän intog sina poster. Väntan blev lång. Först 
efter flera veckor blev lappen synlig vid gården. Han kom mycket försiktigt, ty han anade 
väl att där spionerades. Och det var förstås värre nu, när den som blev beskjutne var både 
död och begraven. 
 
Vaktmanskapet förstärktes nu ytterligare trots att faran inte var så stor, eftersom lappen 
inte längre hade tillgång till skjutvapen. Hans vapen hade tagits i beslag redan då Hellberg 
blev skjuten. För tredje gången fick länsman göra den besvärliga resan till Flinten. När 
gården omringats, gav sig Pe-Orsa helt frivilligt i rättvisans våld. Efter många och långa 
förhör vid tinget dömdes han till livstids straffarbete. Han kom på Långholmen, där han 
förvarades i över 20 år. Han kunde ha fått benådning, men då ingen var villig att gå i godo 
för honom, som sed var på den tiden, dog han där. Under tiden som Pe-Orsa satt i 
fängelse, lät hans förmyndare försälja Flinten med de stora skogarna till ett skogsbolag. 
Pe-Orsas barn fick inte mycket i arv efter honom, då köpesumman var obetydlig jämförd 
med de stora värden skogen hade kunnat ge, om fastigheten inte försålts. Detta drama 
skedde år 1887. 
 
Det har berättats, att Pe-Orsa under den tid som gick mellan simturen och anhållandet 
besökte en torparfamilj på skogen. Där blev han omhändertagen av den unga hustrun på 
ett så vänligt sätt, att hon inom lämplig tid födde en dotter, som blev sin fader upp i dagen 
till både utseende och växt. Hennes make hade vid tidpunkten för Pe-Orsas besök varit 
borta på förtjänstarbete. 
 
Läs mer om skogsgården Flinten på > https://ansattfjallen.com/flinten/  
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