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Redaktörens rader 

Forskningsarkivet i Umeå syftar till en nära samverkan mellan arkiven och 
forskningen vid universitetet. Fördenskull utger Forskningsarkivet käll- -
skrifter  i skriftserien  URKUNDEN. Där publiceras valda akter och dokument 
ur våra arkiv, som blivit aktuella i pågående forskning och utbildning vid 
universitetet. 

På motsvarande sätt presenteras vetenskapliga framställningar  och 
bearbetningar av det historiska källmaterialet i rapportserien SCRIPTUM. 

Syftet med denna serie kan anges i följande huvudpunkter. Publikations-
serien SCRIPTUM skall 

1. utge forskningsmässiga kommentarer till utgåvor av källskrifter  i 
Forskningsarkivets källserie URKUNDEN, 

2. publicera andra forskningsrapporter  med anknytning till Forsknings-
arkivets verksamhet, som befinns vara angelägna för den vetenskapliga 
metodutvecklingen och debatten, 

3. publicera framställningar  av t ex lokalhistorisk karaktär av mer allmänt 
intresse för Forskningsarkivets verksamhet och för en bredare allmän-
het. 

Härmed önskar Forskningsarkivet inbjuda alla intresserade till läsning och 
till att genom egna bidrag deltaga i utgivningen av skriftserien  SCRIPTUM 
för ett ökat meningsutbyte inom och mellan olika discipliner vid vårt och 
andra lärosäten. 

För Forskningsarkivet i Umeå 

Egil Johansson 



"Den historiska verkligheten är 
inte den förflutna  tiden utan 
den tradition och det arv, som 
det förflutna  avsatt i den 
konkreta nutiden." 

(Citat ur Johannes Steks bok Existentialism. Sv. övers. Sthlm 1965.) 
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ETT BIDRAG TILL HISTORIEN OM BYN 

SÄTTER/JÄRÄMÄ I LULE LAPPMARK 

av Bengt Hjalmar Andersson 

Landskapet nordväst om Överkalix sockengräns fick  sina första 
fasta  bosättningar under andra hälften  av 1600 - talet. De flesta 
undersökningar som gjorts tyder härpå. Den relativt sena koloni-
seringen berodde på områdets geografiska  läge och kanske allra 
främst  på svårtillgängligheten både landvägen och längs vatten-
dragen: Kalixälven, Ängesån, Lina älv, Lansån och Skrövån. 
Inom det vidsträckta området hade det däremot sedan århundraden 
funnits  ett rörligt flöde  av människor t. ex. samer, handelsmän, 
myndighetsutövare, fångstmän  och även "kustbönder" på tillfälligt 
fiske  i vattendrag och sjöar. 
En stimulerande faktor  i de nordliga delarna av nybyggarland tycks 
ha varit riklig tillgång på fisk  och kött. Den ofta  förekommande 
svälten i jordbruksbygderna i norra Sverige blev i lappmarkerna inte 
något större hot förrän  penninghushållningen bröt in och egen-
domslösa nybyggare måste leva på att sälja sin arbetskraft  för 
pengar. Lappmarkerna var alltså mycket rika på skogsfågel,  lätt-
åtkomlig både genom snarning och skytte, fisk  fanns  i sjöar och 
vattendrag och högröda av de mest skilda slag växte yppigt längs 
stränder och i våtmarker. Inte ens en felslagen  höskörd kunde leda 
till svält bland nybyggarbefolkningen  före  skogsexploateringens tid. 
Renens proteinrika och goda kött blev mycket tidigt en viktig och 
allmänt förekommande  mat också bland nybyggare. Spannmål fick 
däremot av förklarliga  skäl aldrig den dominanta ställning som den 
hade i traditionell bondebygd. Det är faktiskt  möjligt att bröd -
spannmål - bara fanns  under speciella förutsättningar  och aldrig 
från  böljan räknades till livets absoluta nödvändighet i lapp-
markerna. Med andra ord: Vägen till livet i de mest avlägsna trak-
terna var inte alltid i första  hand ett brödets problem. Då hade 
lappmarkerna längst i norr knappast fått  sin tidiga bosättning. 
"Det finns  ingen annan möjlighet, än att bönderna här ha levat 
nästan lika mycket eller snarare mera på andra näringar än på 
jordbruk och boskapsskötsel" (Gustaf  Göthe i avhandlingen "Om 
Umeå lappmarks svenska kolonisation", 1929). Och i Johan 
Wilhelm Zetterstedts bok "Resa genom Umeå lappmarker" 1832 ges 
ett direkt besked om bl. a. mathållningen i de sydligare lapp-
markerna: "Inbyggarne der lefva  hufvudsakligen  av fisk,  villebråd 
och boskapsskötsel"... "På någon annan mat än mjölk och fisk  var 
icke tillgång"..." man svälter visst icke ihjäl, man behöver icke en 
gång hungra, då man har tillgång på fisk  och mjölk, så mycket man 
deraf  önskar." Detta är ett autentiskt vittnesbörd om det vanliga och 
delvis ganska fattiga  folkets  matvanor. Förhållandena i de nordliga 
lappmarkerna kan ha varit än mera extrema åt samma håll. 
Karl XI ville påskynda och stimulera fast  bebyggelse i lapp-
markerna. Lappmarksplakatet 1673 lovade skattefrihet  i femton  år 
och befrielse  från  utskrivning till krigstjänst för  den som bosatte sig 
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inom lappmarks rå. Därmed böljade en aktivare nybyggarrörelse 
åtminstone i ovan beskrivna område. (Se bifogad  karta sid. 39.) 
"Vanha - Järämä" (= gamla Järämä) fick  enligt källorna sin första 
nybyggare 1684, även om själva nybygget påbörjats något tidigare. 
Frågan om odling av spannmål skall i görligaste mån följas  vid 
etableringen och utveckligen av nybygget Vanha - Järämä. Det finns 
mönster som tyder på att åkerbruket redan från  början ingick i 
planen för  själva anläggningen, men att fortsättningen  kom att bli 
ganska skiftande  beroende på nybyggaren själv, sociala vanor och 
tradition. 
Den andra och i sig mycket svårfångade  aspekten gäller isoleringen 
och hur den påverkade nybyggets människor. Kan det tänkas att 
Vanha - Järämäs ensliga läge stimulerade eller väckte böjelser som 
ledde till de enorma sociala motsättningarna? 
Några fullständiga  svar på frågorna  kommer inte att kunna ges men 
väl några spännande händelseförlopp. 

NYBYGGARE. Vanha - Järämä 1684 - 1694 

Grels Matsson och sonen Johan Grelsson 

Grels Matsson hade kommit från  Pyhäjoki socken i Österbotten. 
Hans något äventyrliga levnad finns  summariskt återgiven i den lilla 
skriften  "Ett blad ur lappmarkernas kolonisationshistoria" (Gunnar 
Hoppe, 1945). Grels blev kanske nybyggare därför  att han saknade 
alternativ. Han blev tvungen. Under nära 20 år hade han varit 
anställd som kolare vid "Torneå bruk", dvs. bergsverken vid 
Svappavaara, Masugnsbyn och Kengis. Verksamheten upphörde 
genom att initiativtagarna till verksamheten, bröderna Momma 
(adlade Reenstierna), kom på ekonomiskt obestånd i slutet av 1670-
talet. Bergshanteringen upphörde och alla anställda tvingades söka 
annan utkomst. 
Det tycks vara så att Grels Matsson spekulerade i frågan  om att 
placera sitt boställe innanför  lappmarksgränsen men så nära den 
som möjligt. Han ville ha fördelarna  av att bo i lappmarken men 
ville samtidigt undvika de största nackdelarna. Grels valde en plats 
vid vattendraget Ängesån för  laxfisket  och för  möjlighet att resa med 
båt till jordbruksbygden närmare kusten under sommarhalvåret. 
Platsen skulle inte heller utesluta möjligheter att bedriva åkerbruk, 
dvs. hänsyn togs till höjdläge och markbeskaffenhet.  Problemet som 
alltid svävade över lappmarksfrågorna  var också att själva gränsen 
till lappmarken sällan fanns  klart markerad. Detta gällde också 
Vanha-Järämä. 
Det allra mesta som blivit känt om Grels Matssons liv som nybyg-
gare har gjorts tillgängligt genom hans ganska enastående framträ-
danden vid tingsrätter på olika platser: Överkalix, Jokkmokk och 
även Luleå. Genom sitt vagabonderande liv ådrog han sig stundom 
misstro och vamykte. Han fick  namn om sig att t.o.m. vara både 
ohederlig och mindre nogräknad i umgänget med omvärlden, 
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myndigheter och enskilda. Stundom var han även målsägare vid 
tinget. Men hans avgjort stora insats måste sägas vara utvecklingen 
av nybygget Vanha - Järämä. Redan 1688 säger han sig "bruka 2 
tunnland åker till utsäde och föda  12 kor, 2 hästar och 30 får." 
Detta kunde "många bönder neder i landet icke förmå  utav sina 
hemman" (citat i Hoppes skrift).  Och det imponerar onekligen. Men 
Grels hade flera  söner som började bli vuxna och som väl utgjorde 
en värdefull  och nödvändig hjälp i arbetet, inte minst i odlingen av 
spannmål. Det kan också vara denna del av verksamheten som 
tidigast hos nybyggaren Grels väckte tvivel på jordbrukets möjlig-
heter där han bodde. 

1688 var ett svårt år för  spannmålsodling enligt landshövdingens 
skrivelse till regeringen sommaren 1689 (Hoppe s. 70). Bondebe-
folkningen  levde av "barkbröd och något litet mjölk." Grels stal 
förstnämnda  år korn och råg ur kyrkoherdens förråd  i Överkalix och 
fälldes  för  brottet. Han tycks alltså inte ens ha haft  utsäde inför 
sommaren 1688. Trots detta finns  inga belägg för  att familjen 
Matsson skulle ha levat under anmärkningsvärt svåra förhållanden. 
Grels Matsson gjorde alltså mycket envetna försök  att odla spann-
mål. Men han gjorde det säkerligen till största delen genom svedje-
bruk. Kanske var han en av ytterst få  som prövade den metoden i 
dessa trakter. Det var förbjudet.  Hoppe säger sig inte ha påträffat 
något fall  i domböckerna. Det är säkert riktigt. Men Grels hade valt 
ett omland för  nybygget som mycket väl passade för  svedjebruk. 
Myren strax söder om Grels' boställe har i alla tider hetat 
"Huhtamaavuoma", vilket i översättning exakt betyder 
"Svedjemyren." Något tvivel om namnets ursprung finns  alltså inte. 
Jag har vid flera  tillfällen  gått i den aktuella terrängen i syfte  att 
söka spår efter  svedjebruket. Allmänt förekommer  kolrester under 
förnan  längs hela myrens långa gräns mot hedmarken. Grels har 
också haft  möjlighet att svedja i omgivningarna, som har liknande 
terrängformer  och markbeskaffenhet.  Men Grels torde aldrig ha 
blivit tillfreds  med sitt svedjebruk. 
Enligt en muntlig tradition, för  vilken vissa belägg finns,  skulle 
Grels Matssons allra första  boställe ha legat på norra sidan av 
Ängesån, närmare bestämt på Palovaaras sydsluttning. Om detta 
skulle vara sant, flyttades  dock bostaden mycket snart till södra 
stranden av vattendraget. Och den platsen är säkrad. Man kan utan 
svårighet urskilja ett antal husgrundsformade  fyrkanter  med tjockt 
täcke av björnmossa av släktet polytrichum, trädbevuxna gårdsägor 
samt fullt  skönjbara murrester av natursten. I den mot vattnet 
ganska brant sluttande hedkanten finns  mycket tydliga spår av 
både brunn och laxkällare. Omgivningen består av en från  glacial 
tid terrasserad sandhed, bevuxen med tallskog och företrädesvis 
renlavar. Allt markerar fullt  tydligt det nybygge, som anlades omkr. 
1680 och som togs i bruk 1684 av Grels Matsson och hans familj. 
Det är känt att från  början fanns  en båtlänning nedströms nyss 
beskrivna boplats. År 1759 dokumenteras i ett tingsprotokoll, att 
denna gamla båtplats legat ungefär  "två bösskott" från  gården. En 
förklaring  till detta förhållande  bör vara att laxpatan allra tidigast 
varit placerad omedelbart ovanför  själva forsen  Kurkkio. Därför 
fanns  båtlänningen. Man rodde ut till patan. Den sedermera iykt-
bare nybyggaren Esaias Thomasson sägs ha flyttat  båtlänningen till 
hemstranden (Kotiranta), bara ett "bågaskott" från  gården. Han 
flyttade  också patan. Stängarmar drog han, dels från  holmen 
Ruuttinsaari, dels från  Ängesåns södra strand, helt nära bostället. 
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Esaias Thomassons misstänksamhet behövde en välorganiserad 
uppsikt över det fasta  laxfisket  och en fri  sikt mot Kurkkio ned-
ströms och längs selet uppströms. Till detta skall vi senare åter-
vända. 
Grels Matsson blev historisk genom anläggandet av nybygget vid 
Ängesån, Vanha - Järämä. Genom initiativet hade en ny del av Lule 
Lappmark fått  sin första  fasta  bosättning. Och Grels Matsson hade 
trott på både god försörjning  och utveckling. Men allt skulle inte gå 
efter  beräkningarna. Vanha - Järämä var "inget rågens rike." 
Sädesslaget passade inte i denna trakt på grund av nordläge och 
frostlänthet.  Problemet med all slags sädesodling kan ha legat 
bakom Grels Matssons och sonen Johans hemmansbyte som 
aktualiserades i början av 1690-talet. De ville närmare "bygden". 

Grels Matssons familj  bestod av bl. a. sönerna Johan, Jacob och 
Anders. Sannolikt fanns  flera  barn i familjen.  Hustrun är inte känd 
till namnet. Grels var under sin nybyggartid mycket aktiv i arbetet 
att organisera bosättningar åt sina söner. I denna framställning 
möter vi uteslutande sonen Johan. Grels hade tydligen utsett Johan 
till sin efterträdare  i Vanha - Järämä. Vid den tiden bör Grels ha 
varit en till åren kommen man. 
Hoppe skriver att Grels Matsson inte fanns  i livet 1712. På goda 
grunder kan sägas att han sannolikt inte heller var i livet 1696, 
trots att han långt efter  flyttningen  från  Vanha - Järämä står i 
jordeböckerna som innehavare av sitt gamla nybygge. Han skymtar 
inte ens i tvisten i samband med hemmansbytet mellan Johan 
Grelsson och en man vid namn Jöns Ifwarsson.  Inte heller finns 
han nämnd i Johans hushåll 1697 - 98. Dessa år upprättade Över-
kalix församling  en för  sin tid noggrann husförhörslängd,  där bl. a. 
alla vuxna familjemedlemmars  läskunskap redovisas. Johan Grels-
son hade alltid levat tillsammans med sin far  Grels Matsson och om 
denne levat vid husförhören  1697 - 98 bör han ha blivit noterad 
som medlem i sonens hushåll, åtminstone något av åren. 
Knappt 10 år bodde Grels på sitt nybygge. Familjen tycks ha 
avslutat sin tid på stället med utgången av 1693. Redan den 13 
januari 1694 infann  sig Johan Grelsson i prästgården i Överkalix 
för  att kristna sin son Johan (Johansson). Och prästen skriver att 
Johan Grelsson bor i Ängesån, byn längst upp i socknen efter 
vattendraget med samma namn. Att Johan verkligen bor i Ängesån 
bekräftas  som sagt slutgiltigt i ovan nämnda husförhörslängd.  Där 
finns  Johan upptagen med sin familj.  Och det sägs att han "läser på 
finska  medh alt sitt huusfolck."  Johan Grelsson, som var född 
omkr. 1660, levde sedan hela sin tid i Ängeså by och dog 1740, 80 
år gammal. Hustrun hette Margeta Persdotter, var född  omkr. 1664 
och dog 1734, 70 år gammal. 
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VANHA - JÄRÄMÄ 1694 -1698 

Jöns Ifwarsson,  hemmansbytaren 

Det är i tingsprotokoll från  åren 1696 och 1697 som det bekräftas 
att Johan Grelsson och finnen  Jöns Ifwarsson  bytt nybyggen. Det 
som inte varit fullt  klarlagt är huruvida Jöns Ifwarsson  också flyttat 
till Vanha - Järämä. 
Bytesaffären  blev inte helt avslutad förrän  1707 påstår Hoppe. Den 
frågan  är mera teknisk och gäller vem som formellt  stod skriven för 
nybygget. På många håll skrev man av längderna från  föregående 
år. Det finns  exempel på att folk  redan varit döda i åratal men fort-
farande  står i jordeböckerna som innehavare av hemman. Avstån-
den gjorde att kontrollen inte alltid utfördes  genom besök på 
gårdarna. 
Klart är att Jöns Ifwarsson  verkligen bodde i Vanha - Järämä under 
några år. Johan Grelsson i Ängeså by anklagar nämligen enligt 
protokollet 1696 "Jöns Ifwarsson  i Satajerfwi"  (ett annat och ofta 
använt namn på Grels Matssons nybygge) för  en i tingshandlingen 
ej specificerad  oförrätt,  troligen i samband med hemmansbytet. 
Rätten i Överkalix hänvisar till att Jöns Ifwarsson  "är lydande under 
Lappmarks Tingsrätt och jurisdiction." Johan Grelsson uppmana-
des att "söka sin vederpart, som inte är tillstädes, i Lappmarken, 
därest han bor." Jöns Ifwarsson  saknas dessutom helt i de ovan 
nämnda husförhörslängderna  för  Överkalix 1697 - 1698. Alla här 
nämnda fakta  styrker att Jöns Ifwarsson  med familj  bodde i 
Vanha - Järämä. 
Jöns Ifwarsson  var född  1662 i Narken. Fadern hette Ifwar  Matts-
son, farfadern  Matz Finne. Den sistnämnde finns  redan i 1644 års 
"Rotheringslängd" som knekt, sedermera som bonde i Narken enligt 
1650 års jordebok. Matz hade hos sig en son och sonhustru, vilka 
bör ha varit Ifwar  Mattsson och hans hustru Margeta, som levde till 
1690. Vid begravningen den 15 augusti sägs hon vara 72 år, vilket 
ger ett ungefärligt  födelseår  1618. Jöns Ifwarsson  hade en äldre 
broder Per, som blev bonde efter  sin far  och farfar  på hemgården. 
Jöns gifte  sig med Elin, född  omkr. 1630. Hon var alltså mera än 30 
år äldre än Jöns. Äktenskapet kan för  Jöns också ha varit ett slags 
"investering" i Elins hemman, som hon kan ha ägt vid giftermålet. 
För Elin kan äktenskapet ha inneburit en sorts "försäkring"  i fråga 
om arbetskraft  och försörjning. 
Elin tycks ha dött omkr. årsskiftet  1693 - 1694. Den 14 januari 
redovisar kyrkans räkenskaper att Jöns Ifwarsson  i Ängesån efter 
sin hustru givit i testamente till kyrkan 1 daler och 12 öre koppar-
mynt. Men vid samma tillfälle  redovisas också att Jöns givit 1 daler 
i "brudgumspenningar." Så gifter  han sig den 18 mars 1694 med 
Mareta Jacobsdotter från  Svartbyn. Brudens genealogi är inte känd, 
dvs. hennes föräldrar  har inte kunnat spåras. Man kan tycka att 
brådskan att gifta  sig på nytt varit stor men det gällde arbetet i ett 
säkerligen tungskött jordbruk. Ensam var aldrig stark i den tiden. 
Vi kommer att längre fram  möta ett snarlikt exempel. 
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Hur det kom sig att Jöns Ifwarsson  med familj  flyttade  till Vanha -
Järämä kan inte förklaras  med några historiska fakta.  Alla förnufts-
skäl talade emot flyttningen.  Jordbruket var äventyrligare och 
osäkrare inåt landet men framförallt  var laxfisket  betydligt sämre 
uppströms vattendraget. Detta var redan känt och skulle 
småningom bli en ganska het fråga  i framtida  tvister. Möjligheter till 
fångst  var däremot ypperliga liksom tillgången på slåttermarker och 
mulbete. Skattefriheten  i lappmarken och frihet  från  utskrivning till 
krigstjänst kan också ha varit viktiga motiv för  Jöns Ifwarsson  men 
knappast avgörande, trots att han var av soldatsläkt och att det var 
gott om krig. Slutligen kan ett bidragande skäl ha varit att den nya 
hust run Mareta inte ville "efterträda"  Jöns' tidigare hustru på stället 
i Ängesån. Båda makarna kan ha önskat att få  bölja på en helt ny 
plats. Men de yttersta skälen för  hemmansbytet är icke kända. 
Grels Matsson och hans son Johan hade motiv för  bytet men 
knappast Jöns Ifwarsson. 

Och flyttningen  till Vanha - Järämä kan ha bjudit på svårigheter 
redan från  böljan. Bostället var känt för  "dess ensliga belägenhet", 
ett uttryck som skapades flera  årtionden senare i en beskrivning av 
platsen. Av geografiska  skäl ökade isoleringen för  makarna Mareta 
och Jöns. Avståndet till Överkalix hade vuxit några mil. Samtidigt 
mötte de en mera dominant samisk renskötarkultur. Följden måste 
ha blivit en svår social avskärmning. Ingenting talar heller för  att 
Mareta kunde finska  - som Jöns. Och till detta kom så affären  med 
Johan Grelsson 1696. Den kan känslomässigt ha förstärkt  kompli-
kationerna. 
På hemmanet Nybyn nr 1 i Överkalix levde en bonde vid namn Olof 
Anundsson. Om denne bonde står att läsa i Olof  Hederyds bok 
"Överkalix" Del I, s. 149 ff.  Hans son Olof  efterträdde  fadern  på 
hemmanet år 1691. Den unge sonen drunknade sommaren 1697. 
Ett par år senare, 1699, har Jöns Ifwarsson  förvärvat  hemmanet 
och tagit det i besittning. Efter  några år hade alltså makarna funnit 
en utväg att flytta  bort från  lappmarken. Deras tid i Vanha -
Järämä torde ha böljat 1694 och slutat 1698 eller 1699. 
Jöns Ifwarsson  dog 1710, 48 år gammal. Några av hans barn var 
Jöns född  omkr. 1702, Karin född  omkr. 1706 och Olof  född  1710 
efter  faderns  död. Hustrun Mareta Jacobsdotter levde kvar på 
hemmanet mera än ett kvartsekel. Sonen Jöns blev husbonde. Då 
Mareta gått ur tiden 1738 heter det: "begravdes 7 maj änkan hustru 
Mareta Jacobsdotter som kristet lefwat  67 åhr." 
Det har varit väsentligt att redovisa paret Ifwarsson  ganska 
ingående. Mareta har nämligen i den följande  framställningen  ett 
väsentligt samband med Vanha - Järämäs historia. 

HANS CLEMETSSON 1699 - 1726 

Vikarierande nybyggare 

Hans Clemetsson var född  1666, om åldersuppgiften  71 år vid sin 
död 1737 stämmer. Han bör ha varit son till Clemet Olofsson  i 
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Neitisniefwa  (= Neitisuando) vid Kaitumälven. När han troligen 1699 
dyker upp som nybyggare i Vanha - Järämä hade han redan vistats 
på hemmanet Heinonen i Tärendö under åren 1696 - 1698. Utan 
säkra bevis finns  en teori att Hans Clemetsson skulle ha äktat 
bonden Lars Persson Heinonens änka Malin Hansdotter och flyttat 
till "Sattajerfvo"  1699. En son(?) till änkan blev myndig 1708, vilket 
enligt samma teori var ett hinder för  Hans Clemetsson att förvärva 
hemmanet Heinonen i Tärendö. (Underlaget för  teorin har diskute-
rats fram  med fil.  dr Erik Wahlberg, Soukolojärvi, förf.  till "Finska 
ortnamn i norra Sverige, akad.avhandl. 1965.) 
Som tidigare visats (se om Jöns Ifwarssons  första  hustru i Ängeså 
by) förekom  i denna tid att änkor för  den sociala trygghetens skull 
och/eller för  att säkra arbetskraften  på hemmanet gifte  om sig med 
någon "ledig" karl, då husbonden avlidit och arvtagare inte tämligen 
snart kunde ta över gården. Åldersskillnaderna mellan makarna 
kunde då bli stora. Exemplen på äktenskap av denna typ är många 
i Överkalix socken under 1700-talet. 
Malin Hansdotter var född  1634, om åldersuppgiften  86 år vid 
frånfället  1720 stämmer. Hennes ursprung är okänt och som sagt 
är också hennes samband med bonden Lars Persson Heinonen 
genealogiskt obevisat. Verkligheten bakom Hans Clemetssons och 
hans hustru Malin Hansdotters flyttning  till Sattajerfvo  1699 
kommer sannolikt aldrig att helt kunna klarläggas. 
Att "kärt barn har många namn", kan knappast vara orsak till att 
Vanha - Järämä, fick  så många benämningar under sin tidigare 
historia. Det hade börjat redan under Grels Matssons tid. Hoppe 
räknar upp några: 

"Satajerfwi"  (1688, 1689) 
"Satta Jerama" (1699) 
"Satajärende", "Sautsjerämä", "Saits Järeme" (1709, 1717, 1718) 
"Sattejerma" (bergmästarrapport 1736) 

Förutom dessa kan ytterligare namnformer  nämnas: 

Gierma (ev. Jierma) 
Sattaj ärende 
Satajaure (finsk,  resp. samisk del) 
Sattajerfvo  (1699) 
Sattajerfi  (1720) 

I min uppsats 1961 i "Norrbottens Läns Hembygdsförenings  Årsbok" 
har några av dessa namnformer  omnämnts. Synpunkterna på hur 
de kunde uppkomma står sig. Det fanns  flera  språk i området vid 
sidan av det officiella  svenska: finska,  samiska och överkalixmålet. 
Och man kan nog hävda att med några undantag ganska få  kunde 
särskilt mycket svenska i den grupp individer vi möter i Vanha -
Järämä. Finska var modersmålet för  flertalet.  Övriga talade över-
kalixmål. 
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Vid tingen var av naturliga skäl alltid protokollföraren  i första  hand 
svensktalande. När ortnamnet för  en part skulle preciseras - ev. 
med tingstolkens hjälp - var ju målsättningen att göra den geogra-
fiska  benämningen otvetydig. Möjligen lyckades man säkra att det 
hela tiden handlade om ett och samma nybygge, men nog avspeglar 
namnfloran  en ganska svår språkförbistring,  när det gäller orten 
Vanha - Järämä. 
Järämä betyder sel (finska).  Sätter tycks vara en form,  som upp-
kommit ur en kombination av förstavelsen  Sat(t)a- och en del av 
böljan på ordet Järämä, ty detta namn växlar i de ovan uppräknade 
formerna  på ett sätt som stärker denna tolknings sannolikhet. 
Att namnet Sätter skulle kunna vara något slags försvenskning  av 
ordets ursprungsdelar är inte självklart. Sätter förekommer  i kyrk-
böcker jämsides med Järämä redan under första  delen av 1700-
talet. Namnet Vanha - Järämä, gamla Järämä, är däremot ett 
namn, som länge använts för  att poängtera att det är fråga  om den 
historiska plats, där den första  bebyggelsen en gång etablerades. 
År 1794 anhöll den dåvarande åbon att få  flytta  bostället till den 
plats, där det gamla nybygget sedan växte till en by med namnet 
Järämä eller Sätter. Postalt och i officiella  handlingar gäller namnet 
Sätter. Bland den numera tvåspråkiga befolkningen  används båda 
namnformerna  jämsides. 

HANS CLEMETSSON GIFTER OM SIG 

Under åren 1699 - 1720 har inga speciella uppgifter  framkommit 
om nybygget i Järämä. Hans Clemetsson och hans åldriga hustru 
Malin Hansdotter bodde och försörjde  sig på stället alla åren. 
Anmärkningsvärt är att Hans Clemetsson först  år 1707 står skriven 
för  nybygget, troligen beroende på omständigheter som redovisats 
ovan s . 5 . 
Hans Clemetsson gamla hustru dog strax före  midsommar 1720 och 
begravdes i Överkalix den 19 juni. Hennes ålder uppges ha varit 86 
år. 
Ett nybygge kunde ingen människa klara helt på egen hand. Detta 
är känt från  flera  håll. Det förekom  att man försökte  värdera ett 
nybygge genom att ange antalet vuxna personer som behövdes för 
att driva det. Hans Clemetsson kan ha försökt  klara de skiftande 
sysslorna ensam under Malins sista år, vilket bör ha varit 
betungande. 
Och Hans Clemetsson gifter  om sig några månader efter  hust runs 
död. I kyrkans förteckning  över vigda i Överkalix den 27 december 
1720 heter det: "Hans Clemetsson i Sattajerfi  och Sigrid Jacobs-
dotter i Vännäs." Det något oväntade i denna vigsel är upptäckten 
att den nya hustrun Sigrid är syster till Jöns Ifwarssons  hustru 
"Mareta Jacobsdotter i Svartbyn." Mera än 20 år efter  Jöns Ifwars-
sons bortflyttning  tar Maretas syster och hennes man över nybygget 
i Vanha - Järämä. Beviset för  att Mareta och Sigrid är systrar finns  i 
en husförhörslängd  i Överkalix från  början av 1740-talet. I denna 
kallas nämligen Sigrid Jacobsdotter för  "Moster" till Jöns Jönsson, 
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son till framlidne  Jöns Ifwarsson  och husbonde på Nybyn nr 1. 
Systrarnas genealogiska bakgrund har hittills inte kunnat klar-
läggas. Det är dock möjligt att de varit från  Överkalix. 
Sigrid hade med sig en dotter till nybygget i Vanha - Järämä. 
Sannolikt hade alltså Sigrid varit gift  tidigare, fast  detta framgår 
inte av skrivsättet då hon gifter  sig med Hans Clemetsson 1720. 
Dottern hette Elin Eriksdotter och uppges i annat sammanhang 
vara född  1707. 
Sigrids äktenskap med Hans Clemetsson fick  ett slags djupare 
innebörd, eftersom  dottern Elin samtidigt blev arvtagare till ett 
hemman, som hennes moster Mareta och hennes man ägt och 
bebott. Och nybygget "återbördades till släkten." Frågan huruvida 
detta sakförhållande  från  början också varit styrande för  Sigrids 
giftermål  kan knappast besvaras men är mycket lockande som 
spekulation. Sigrids äktenskap förde  emellertid dottern Elin ett 
stycke på väg mot ett nybyggarliv. Och Hans Clemetsson beseglade 
genom äktenskapet med Sigrid sin roll som ett slags långtidsvikarie 
på nybygget i avvaktan på fosterdotterns  tillväxt och förväntade 
äktenskap. 

Hans Clemetsson levde på nybygget till 1737, då han gick ur tiden. 
Vid jordfästningen  den 1 augusti kallas han för  "gammelmannen 
från  Sätter" och uppges vara 71 år. Änkan bor kvar till 1740. 
Därefter  bor hon hos den förutnämnde  systersonen Jöns Jönsson 
på hemmanet Nybyn nr 1. Tydligen föredrog  hon att leva med 
systerns ättlingar framför  ett liv i Vanha - Järämä med dottern och 
mågen och deras barn. I Nybyn levde Sigrid Jacobsdotter till 1755. 
Den 18 maj detta år "begravdes änkan Sigrid Jacobsdotter i Nybyn 
79 år gammal, död i svullnad i halsen". 

NYBYGGAREN ESAIAS THOMASSON 1702 - 1761 

Enligt uppgifter  i husförhörslängder  föddes  Esaias Thomasson 1702 
i Narken, som då hörde till Överkalix socken. Fader var Thomas 
Larsson, född  1655, moder Karin Jönsdotter född  omkr. 16(4?)9. 
Från 1686 levde makarna som innehavare av Narken nr 2, 3 /16 
mantal. 
I familjen  fanns  minst fem  barn: 

Lars, bonde efter  fadern 
Per, född  1694 (december) bonde i Landsjärv 
Erik, soldat, rymt från  tjänsten 
dotter, gift  med Joachimsson i Jokkfall 
Esaias, nybyggare i Järämä 

Husförhörslängden  för  Överkalix år 1697 berättar att fadern 
Thomas Larsson och hans hustru Karin Jönsdotter läste enkel text 
på finska  och kunde sina stycken i kristendom (Katekesen) utantill. 



Denna uppgift  bekräftar  som synes att familjen  i första  hand varit 
finsktalande. 
Thomas Larssons familj  var släkt med den i annat sammanhang 
omskrivna nybyggaren Joachimsson i Jokkfall,  Överkalix. En dotter 
till Thomas Larsson gifter  sig med en son till Joachimsson och i 
vigselformuläret  sägs att dessa makar samtidigt är "3-meningar", 
vilket innebär att en av makarna Larsson varit kusin till en av 
makarna Joachimsson. Detta nämns för  att styrka den gamla tesen 
att koloniseringen i området i hög grad genomfördes  av finsktalande 
personer. Om detta sedan också i verkligheten skapade något slags 
"babylonisk" språkförbistring  är omöjligt att säga, men de olika 
namnen på Vanha-Järämä kan få  tjäna som exempel på oklarheter i 
deras språk. 
Thomas Larssons hustru Karin Jönsdotter jordfästes  den 19 febru-
ari 1727 och uppges ha varit 78 år. Troligen är hennes åldersuppgift 
felaktig.  Hon kunde inte vara född  1649 och föda  barn 1702. Det rör 
sig om ett räknefel  inte ovanligt i kyrkböcker, när det gäller åldern 
på avlidna. 
Vid Thomas Larssons bortgång 1727 berättar kyrkboken: 'Thomas 
Larsson i Narken begrovs den 22 maj på kyrkogården med hållen 
likpredikan, åldern varit 72 år 19 veckor." Noteringen markerar att 
den bortgångne varit en betrodd och respekterad medborgare och 
bonde i Narken vid Kalix älv. Den noggranna åldersangivelsen ger 
födelsetiden  december 1655. Det hände mera sällan vid denna tid 
att man visste så noga hur gammal en person varit vid sin bortgång. 
År 1637 finns  Narken första  gången i jordeboken. Ungefär  30 år 
senare (1667) bor en nybyggare Lars Larsson på det ena av nybyg-
gena i Narken. Nybygget uppges omfatta  1/4 mantal. Lars Larsson 
och hans hustru Karin är Thomas Larssons föräldrar  och alltså 
Esaias Thomassons farfar  och farmor.  Hustrun Karin levde till 1704 
och båda makarnas födelsetid  bör alltså ha legat åtminstone några 
år före  1640. 

Den 7 april 1724 vigdes Esaias Thomasson från  Narken med arvta-
gerskan till nybygget i Vanha - Järämä, Elin Eriksdotter. 

ESAIAS OCH ELIN (ELLA) 

Barn: 

Thomas 
Sigri 

Karin 
Erik 

Hans 

* 1725, 31 maj 
* 1727, 28 november 
* 1730, 3 januari 

* 1732 ? 
* 1733, 23 augusti 

död i tidiga år 
död 1740? 
nybyggare i Ruutti 1754 -
1796, död 1800, 27 april 
död 1760? i kopporna 
nybyggare efter  fadern, 
död 1821 



Jakob * 1736, 2 september nybyggare i Dokkas 
Ella * 1739, 30 januari nybyggarhustru i Ullatti 
Esaias * 1742, 9 april död 1742 
Sophia * 1743, mars död 1743 
Esaias * 1744, 28 april nybyggare i Sammakko 

(Ytterligare barn kan ha fötts  i familjen.) 

Den stora barnkullen blev den första  som växte upp på nybygget i 
Vanha - Järämä. Av födelseboken  för  Överkalix framgår  emellertid 
att åtminstone första  barnet föddes  i Landsjärv hos Per Thomasson, 
en broder till Esaias Thomasson. Det isolerade bostället torde ha 
varit orsak härtill. 
Alla de barn i kullen som nådde vuxen ålder etablerade sig i lapp-
marken. De fortsatte  som nybyggare. Detta förstärker  en tidig 
iakttagelse att vissa släkter i flera  generationer ägnade sig åt att 
bryta bygd. Elias och Esaias barn blev fjärde  generationen 
nybyggare. 

UTVECKLINGEN AV ETT SOCIALT DRAMA 

Ett slags intensivstudium av sociala förhållanden  på ett nybygge i 
Lule Lappmark under några årtionden på 1700 - talet kan självfallet 
inte genomföras  med anspråk på exakt återgivning och/eller 
beskrivning av en verklighet med alla stämningar och känslor. 
Relationerna mellan Esaias Thomasson och hans närmaste skall 
belysas med hjälp av citat ur tillgängliga handlingar från  den aktu-
ella tiden. 
Det sociala tillståndet på nybygget i Vanha - Järämä under Esaias 
Thomassons tid visade tidigt tecken på oro, spänningar i hemmet 
och dålig sämja med "grannarna." I väster bodde Ullatti - nybyg-
garna Hinrik Jönsson och Michel Larsson, i söder fanns  Carl Hans-
son och Carl Persson i Lainisjoki och i sydost låg byn Ängesån. 
Avstånden från  Vanha - Järämä till de uppräknade platserna var 2-
3 mil. Kontakterna mellan Esaias Thomasson och flera  av dessa 
nybyggare fungerade  redan tidigt dåligt. 
Tingsprotokoll ända från  1730 - talets början visar att praktiskt 
taget alla frågor  utvecklades till problem för  Esaias. Han klarade 
inte av att utan tingsrättens hjälp göra upp om fiskerätten  med 
grannen ungefär  2 mil i söder ("Skroven"). Detta kan dock vara ett 
belägg för  att tillgången på lax inte var den förväntade.  Bönderna i 
Ängeså by avstängde så stor del av älvfåran  för  laxens vandringar 
på försommaren  att Esaias inte fick  så många som han önskade. 
Därav uppstod genast konflikter. 
Osämjan inom familjen  växte också småningom till sådan styrka att 
kyrkans företrädare  i den unga församlingen,  John Björkman, nöd-
gades söka hjälp hos både kronolänsman och häradsrätten för  att 
nå en lösning på stridigheterna i familjen  Thomasson. Tingsproto-
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kollet för  den 12 februari  1752 refererar  Esaias Thomasssons 
klagomål över att hans hustru skulle ha "uppeggat barnen emot 
honom att gå hemifrån  samt ta ett särskilt nybygge, till skada för 
Esaias." Hustrun skulle också tillsammans med barnen och utan 
Esaias Thomassons vetskap ha "fört  en del av deras husgerådsper-
sedlar till skogs." Hon beskylldes dessutom för  att ha varit "otidig i 
sina utlåtelser". 
Hustrun Ella hade en annan syn på misshälligheterna. Enligt henne 
hade Esaias "egenvilligt" (=egenmäktigt) gömt några av deras ägo-
delar. Han hade "ej lämnat mat åt hustrun och barnen" samt med 
hugg och slag "överfallit  hustrun så att hon, jämte barnen varit 
nödsakade att bege sig ut ur huset." Det sägs i protokollet att ytter-
ligare anklagelser framfördes  av båda parter men "utan bevis." Och 
rätten tycks ha tillrättavisat makarna. Efter  "förebråelser" 
(=moralpredikan) lovade Esaias och Ella inför  rätten "att hädanefter 
ömsesidigt bortlägga all oenighet, och leva tillsammans som det 
anstår rätta äkta makar, samt att hustru och barnen således flyttar 
hem igen." De i tingsrätten beskrivna motsättningarna mellan 
makarna skulle återupptas till behandling, om osämjan återupp-
stod. Men kyrkoherden skulle i så fall  först  anmäla sakförhållandet 
till kyrklig myndighet. 
Hur länge den moraliska uppgörelsen 1752 i verkligheten avhållit 
parterna från  nya, öppna konflikter  är inte i detalj känt. Men proto-
kollet från  Gällivare tingsrätt den 25 februari  1758 visar att mot-
sättningarna hade fördjupats  redan 1754. 
Men först  något från  tinget 1758. Vid detta ting är sönerna Hans, 
Jakob och Erik inblandade. Det nya för  1758 är att Ella Eriksdotter 
med sönerna ganska tidigt tycks ha flyttat  hemifrån  till byn 
Ängesån i Överkalix, cirka 3 mil nedströms vattendraget med 
samma namn. Länsman Hedberg sade i rätten att nybygget i 
Jä rämä i "3 å 4 års tid blivit ganska mycket försämrat,  då det ej 
varit något arbetsfolk  där, utan Esaias hade bott där ensammen." 
Esaias Thomasson hade själv klagat över detta förhållande  redan 
vid både 1758 och 1757 års ting. Det troligaste är att Esaias 
Thomasson levat helt ensam på sitt nybygge i Vanha - Järämä 
under åren 1754 - 1758. Att han under nämnda förhållanden 
kunnat fiska  lax i pata, sköta kreatur, slåtter, fångst  och annat kan 
inte anses troligt. 
Esaias Thomasson hade egentligen full  sysselsättning med att sköta 
sina konflikter.  Om vi återanknyter till tinget i Gällivare 1754, så 
beskyllde han en granne i "Lainosoando" och en annan från  Ullatti 
för  att av Ella ha mottagit "husgerådspersedlar." Och hustrun 
anklagas för  att ha "dragit iväg med" dem "ut ur Esaias Thomassons 
bo." Grannarna frikändes.  Esaias Thomasson kunde inte styrka 
sina påståenden. Händelserna 1754 tycks emellertid ha utlöst Elias 
flyttning  och sönernas tillfälliga  "utvandring" från  nybygget. 
Esaias Thomassons klagomål 1758 är också riktade mot sönerna, 
vilka skulle ha förorättat  Esaias med vanvördiga ord och hand-
lingar. Själv ansåg han sig vara utan skuld. Han hade rent samvete. 
Hans klagomål gällde upplevelsen att många handlingar i hans 
närmaste omgivning utfördes  i onda avsikter, som var riktade mot 
honom. Esaias kunde dock inte prestera några bevis. Han skyllde 
på att "Jeremä är en ensam gård." Och främmande  personer hade 
inte heller varit närvarande. Hans uppsåt hade inte varit att 
"komma barnen i olycka för  deras förfarande"  (= ta hämnd på 



barnen). Han påstod sig veta, att alla illasinnade handlingar hade 
sin yttersta grund i hustruns ondskefulla  avsikter. Han menade helt 
enkelt att motsättningarna i första  hand gällde hustrun. Och detta 
kan ha en viss riktighet. Den 22 februari  1754 hade nämligen sonen 
Hans fått  faderns  (och rättens) tillstånd att anlägga nybygget 
"Rutirofwa"  (Ruutti). Esaias dokumenterade härigenom den vanli-
gaste av alla föräldraambitioner:  att trygga det egna barnets fram-
tid. I detta fall  var det inte utan olägenhet för  Esaias själv med ett 
nybygge bara några kilometer från  det egna bostället. 
Ella Eriksdotter försvarade  sig 1758 liksom tidigare genom att för-
söka skjuta skulden på Esaias. Han påstås vara "ganska bullersam 
och otidig mot henne", vidare "slår han barnen så att de omöjligen 
ska kunna komma överens med honom", berättar tingsprotokollet. 
Och Ella hade blivit "tvungen att skilja sig från  Esaias och flytta  till 
Calix." Länsman Hedberg uttalade också att Esaias Thomasson 
kunde "vara något bullersam" men att även Ella Eriksdotter var 
"stortalig och hård i utlåtelser emot sin man." Som exempel på Elias 
beteende nämnde Hedberg att hon "en gång tagit mössan av Esaias 
och spottat honom i ansiktet." Han tillägger att liknande handlingar 
skulle kunna beskrivas men att vittnen saknas på grund av "deras 
ensliga levnad". 
Sönerna "nekade nu som förr"  att de med ord eller handling föro-
lämpat fadern.  De hade inte heller fört  bort några 
"husgerådspersedlar", som han klagat över. Och de förklarade  sig 
oskyldiga till alla beskyllningar. De hade helt enkelt "inte vågat sig 
vara hemma hos fadern  för  hans hastiga sinne." 
Grannen Carl Hansson i "Lainisjocki" (= Räutio, på nutidssvenska 
Skroven) kände Esaias väl. De hade haft  olika affärer  ihop under 
årtionden. Carl tillfrågades  om hur han skulle fördela  skulden till 
motsättningarna mellan Esaias och Ella. Han visste inte så noga, 
men att det varit allom bekant att Esaias Thomasson "varit hård 
emot hustru och barn." Nämndemannen Michel Persson från  Purnu 
hade besökt Järämä några år tidigare, då makarna grälat hela 
dagen. Esaias hade fallit  undan och "begärt husfred."  Ella hade 
emellertid fortsatt  grälet morgonen därpå då hon kommit ut ur 
"bastuvan" (=bastun). Det hade varit söndag och Michel förmodade 
att osämjan gällde Esaias Thomassons anmärkning att det "gått åt 
mycket mat" under hans bortavaro. Michel trodde sig också minnas 
att Ella uttalat hotelsen att sönerna, då de blivit vuxna, nog skulle 
tukta honom. Efter  detta tillfälle  hade Michel Persson också hört av 
andra att det förekommit  "buller och oskickligt väsende." Själv hade 
han inte sett hur detta gått till. 
Nämndemannen Michel Olsson i Kilvovaara var svåger med Ella. 
Han ville liksom i sanningens namn säga att Ella Eriksdotter nog 
torde "vara mera vållande till oenigheten genom sin otidiga mun än 
Esaias Thomasson." En annan nämndeman, Lars Mårtensson från 
Nattavaara, instämde i den bedömningen. 
Efter  allt offentligt  skärskådande av familjen  Thomasson skulle så 
tingsrätten fälla  utslag. En huvudfråga  fanns  redan från  början: hur 
skulle rätten fördela  skulden till stridigheterna? Vittnesmålen om 
missämjan hade brister. Mycket vilade på hörsägen, andrahands-
uppgifter  och rent tyckande. 
Från år 1664 fanns  en lag, som reglerade varje husbondes skyldig-
het och rätt att representera överheten i sitt eget hus. Han skulle 
avgöra hur husagan skulle utövas. Den protestantiska religionen 
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hade skapat "Hustavlan" som teoretisk modell, ett ideal, som skulle 
inpräntas hos folket.  Systemet byggde på den patriarkaliska famil-
jen. Husbonden hade rättigheter och skyldigheter. Den man älskade 
skulle man också aga, om det blev nödvändigt. Och även en sträng 
husbonde hade rätten på sin sida. En agad skulle finna  sig i 
bestraffning.  Det var förmodligen  på denna sista punkt som syste-
met varken passade eller efterlevdes  på nybygget i Vanha - Järämä. 
Ella Eriksdotter hade med all önskvärd tydlighet demonstrerat en 
för  sin tid mycket självständig hållning. 
Tingsrätten fann  i sitt utslag att Esaias Thomassons anklagelser 
mot sönerna Hans, Jakob och Erik inte kunnat beläggas. I denna 
del lades målet ned. Esaias och Ella hade däremot bevisligen under 
många år levat i oavbrutna tvister och djup osämja. Förebråelser 
och varningar hade inte hjälpt. Båda parter ansågs vara vållande till 
misshälligheterna men Ella i högre grad "genom sin otidiga mun" 
och därför  att hon "övergivit hus och hem samt skilt sig från 
mannen." På grund allt detta fann  rätten skäligt att enligt 14 kap. 1 
paragrafen  i giftermålsbalken  "sakfälla  Esaias Thomasson till tio 
daler silvermynts böter." Ella Eriksdotter dömdes att "plikta tjugu-
fem  daler silvermynt." Om kontrahenterna inte kunde betala 
böterna, skulle de sona "brottet" med fängelse  på vatten och bröd, 
Esaias 4 dagar, Ella 8. 
Häradsrätten diskuterade inte frågan  om att döma parterna till 
hemskillnad. I varje fall  saknar protokollet sådant innehåll. Möjlig-
het hade funnits  till en sådan dom enligt 11 kap. 1 paragrafen  i 
1734 års giftermålsbalk,  men rätten avstod, troligen avsiktligt. 
Rättens utslag var präglat av sin tids äktenskapssyn. Hemskillnad 
skulle göra skötseln av nybygget omöjlig och Esaias ville (troligen 
därför)  inte ha separation. Under sådana omständigheter kunde 
inte heller Ella få  den. Hon skulle istället genom tillämpning av 
lagens bokstav och den kristna tuktens krav tillrättaföras  och 
tvingas avstå från  det som hon ganska tydligt önskat, personlig 
frihet.  Husbonden hade "det rätta" på sin sida, trots att hus t run 
Ella genom handling visat, att hon hellre levde i social exil i 
främmande  hus än i ett stormigt förhållande  med Esaias på 
nybygget. 
Rättens dom innebar alltså att två människor ådömdes att leva till-
sammans, fast  de så tydligt ådagalagt oförmågan  att klara samlev-
naden. Detta faktum  är ett uttryck för  det svenska samhällets 
hårda styrning vid denna tid av människornas sociala liv: "Enom till 
straff,  androm till varnagel." 'Var och en vare underdånig den över-
het, som han har över sig." Alla medborgare (undersåtar) skulle inse 
detta. 
Vid tinget 1758 hade Esaias Thomasson också ett annat ärende 
aktuellt. Han sade sig vilja överlåta hemmanet till någon enskild, 
som kunde försörja  honom på gamla dar. Esaias använde sig av 
uttrycket "att erhålla tillstånd att överlämna besittningen av nybyg-
get till någon enskild." Det betydde att han tänkt sig någon annan 
än sonen Erik, som var den äldste hemmaboende av barnen. Esaias 
sade sig vilja undvika att "fara  husvill kring om vägarna" i sin 
ålderdom. Detta var en uttalad misstro mot sonen Erik. Och Esaias 
själv hade tydligen glömt att det var Ella som hade hemmanet och 
som givetvis ansåg det självklart att Erik skulle övertaga det. Tings-
rätten informerade  honom om att han måste "göra en ansökan hos 
Konungens Befallningshavande  i orten om denna sak". 



KONFLIKTER MED "GRANNAR ", NÅGRA EXEMPEL 

Esaias Thomasson såg problem i alla kontakter med omgivningen. 
Han skapade förstås  själv flertalet  av dem. År 1759 gällde det Olof 
Persson i 'Lainisjocki'. Denne hade utfört  dagsverken åt Esaias 
Thomasson och krävde ersättning för  dessa. Samtidigt hade Esaias 
Thomasson ekonomiska anspråk på Olof  Persson för  ull och en 
kohud. Och Esaias hade stämt Olof  till tinget. De hade inte på egen 
hand kunnat sammanjämka sina respektive krav. Mycket kunde i 
detta fall  bero på okunskap om priset på det ena och det andra och 
om hur man räknar ut ekonomiska mellanhavanden med siffror. 
Men i grunden fanns  en sjuk misstänksamhet hos Esaias. Han 
saknade personlig förmåga  till enkla uppgörelser. Rätten medlade 
och Esaias fick  betala 8 daler kopparmynt i rättegångskostnader. 
Uppgörelsen blev en halvdålig affär  för  Esaias. 

I Ullatti levde på Esaias Thomassons tid Hinrik Jönsson, sonson till 
en namnkunnig nybyggare i samma by, Michel Grelsson. Vid tinget 
den 16 februari  1759 klagade Hinrik Jönsson över att han blivit 
förorättad  av Esaias Thomasson, som beskyllt honom för  att ha 
stulit järnredskapen ur Thomassons kvarn. Vidare hade Esaias 
Thomasson och hans söner Hans och Jakob förra  sommaren 
kommit till Hinrik Jönssons gård i Ullatti och i dennes frånvaro 
skrämt hustrun och talat med henne om dessa järnredskap. Esaias 
skulle ha "bullrat" mycket, men sönerna hade förhållit  sig tysta. 
Esaias hade inte gjort något i övrigt, utan då en "lappman" kommit 
in i stugan, hade de avlägsnat sig därifrån. 
Vid Esaias Thomassons besök i Ullatti hade också två båtar 
försvunnit.  Redan tidigare hade en båt blivit stulen. Och Hinrik 
Jönsson hade senare återfunnit  en vid Thomassons gård och i 
dennes båtlänning. Hinrik Jönsson misstänkte Esaias Thomasson 
för  att ha tagit och rott de tre farkosterna  till Järämä utför  älven. 
Hinrik berättade, att då han återtog en av sina båtar, hade han haft 
med sig nämndemannen Nils Olsson i Keinosuando och Per Persson 
från  samma by. Slutligen påstod Hinrik Jönsson, att Esaias 
Thomasson var skyldig honom åtta daler för  en båt och att Esaias 
vägrat betala skulden. 
Thomasson hävdade, att han inte precis beskyllt Hinrik Jönsson för 
att ha stulit järnredskapen från  kvarnen men att han sagt sig ha 
mist dem. Länsman Hedberg och Carl Persson från  Lainisjocki 
kunde intyga, att då de en gång 1757 rest från  Järämä, hade Esaias 
skickat hälsningar med dem till Hinrik Jönsson, att han skulle 
återställa stulna järnredskap. Detta kunde nu inte Esaias helt 
bestrida men sade sig inte minnas. 
Esaias Thomasson förnekade  att han skulle ha "bullrat" i Hinrik 
Jönssons hus. Han hade inte heller speciellt talat om järnredskapen 
utan endast hälsat på hos Jönssons hustru, vilket också hans 
söner hade önskat. Beträffande  båtarna hade Esaias ingen som 
helst kunskap. Skulle någon Hinrik Jönsson tillhörig båt ha blivit 
funnen  i Esaias Thomassons båtlänning, vilket han inte kände till, 
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kunde Hinrik själv ha fört  dit båten av ren illvilja. Det skulle ha 
inträffat  förr,  insinuerade Thomasson. 
Nämndemannen Nils Olofsson  och Per Persson från  Keinosuando 
berättade, att de sistlidna höst på Hinrik Jönssons begäran hade 
begivit sig till Järämä för  att söka efter  de tre båtarna, som Jönsson 
sagt sig ha mistat. De hade då hittat en båt med öskar, på vilket 
Hinrik Jönssons bomärke funnits.  Båten hade legat ungefär  "två 
bösskott" från  Esaias Thomassons boställe och på hans gamla 
båtplats. Eftersom  det också legat ljuster vid båten ansåg de, att 
båten blivit använd där. Det hade varit lågt vatten i älven. Laxgår-
den hade varit utplacerad. Dessa förhållanden  jämte den stora 
forsen  talade klart för  att båten ej kunnat komma utför  älven från 
Ullatti till Järämä utan att någon rott den. Nils Olofsson  och Per 
Persson svarade på en direkt fråga  härom, att Esaias Thomasson 
skulle ha sett dem vara nere vid älven, men att de själva "för  trätor 
och olåt ej vågat sig upp till Esaias." 
Olof  Persson från  Lainisjocki hade just denna dag varit Esaias 
Thomassons motpart i ett annat mål. Han kunde även i detta mål 
berätta, att han sommaren 1757 varit i Järämä. Sent en afton  hade 
Esaias farit  till Ullatti och tidigt om morgonen dagen efter  kommit 
hem med en båt. Esaias hade sagt att den tillhörde Hinrik Jönsson i 
Ullatti. Olof  Persson hade även sett Hinrik Jönssons märke på den. 
Esaias Thomasson hade använt båten under Olof  Perssons vistelse 
där. Esaias påstod, att han gjort det enbart för  att förarga  Hinrik 
Jönsson. Slutligen hade Olof  Persson hört Esaias Thomasson hota 
med att han nog skulle "göra mera Hinrik Jönsson emot." Om 
Esaias Thomasson därmed hade menat att ta flera  båtar eller göra 
något annat, "kunde Olof  Persson inte så noga veta." 
Esaias Thomasson hördes om Hinrik Jönssons fordran  för  en båt. 
Han medgav, "att han nog tagit en liten båt av Hinrik Jönsson, men 
det var som ersättning" för  att Hinrik Jönssons hustru skulle ha 
gjort "skada på Esaias Thomassons åker" en sommar, då hon varit i 
Järämä. Esaias hade fått  båten då, för  mera än tio år sedan. Hinrik 
genmälde, att Esaias aldrig tidigare talat om att hustrun gjort 
någon skada. 
Parterna hördes även om Esaias Thomassons mål mot Hinrik 
Jönsson angående 3 skålar korn som Hinrik fått  för  3 år sedan. Det 
gällde ersättning för  nio dalers skuld och för  att Hinriks dotter 
arbetat åt Esaias Thomasson i "sädeslanden." Nu ville Esaias återfå 
en del av säden, därför  att Hinriks dotter bara varit 2 veckor hos 
honom. Hinrik påstod för  sin del, att flickan  tjänat hos Esaias från 
Michelsmässan till jul. Parterna kunde inte enas i Esaias' mål. 
Tingsrätten meddelade utslag i alla målen mellan de två 
"grannarna". Beskyllningen att Hinrik Jönsson stulit järnredskp 
från  Esaias Thomassons kvarn hade varit falsk.  Esaias Thomasson 
botade 20 daler för  tillvitelsen och skulle offentligt  be Hinrik om 
ursäkt. I fråga  om ansvar för  störande uppträdande ("hemgång") i 
Hinrik Jönssons hus blev Esaias Thomasson friad  i brist på bevis. 
Hinrik Jönsson hade i rätten klagat över att han förlorat  samman-
lagt 3 båtar under åren 1757 och 1758. Två ojäviga personer hade 
funnit  en båt tillhörande Hinrik Jönsson ej långt från  Esaias 
Thomassons boställe. Dessutom hade Olof  Persson berättat några 
omständigheter om dessa båtar. Esaias Thomasson var skäligen 
misstänkt för  att ha tagit dem. Han ålades därför,  att enligt kyrko-
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balkens 17 kap. vid nästa ting med ed värja sig från  anklagelsen, 
vilket han även gjorde. Men då var Hinrik Jönsson död. 
Beträffande  de 8 daler som Hinrik Jönsson sagt sig ha att fordra  av 
Esaias Thomasson för  en båt, beslutade rätten, att Esaias skulle 
betala summan för  båten. Esaias hade inte kunnat visa att han 
betalat den men medgivit, att han mottagit den för  skada som 
Hinriks hustru gjort på hans åker. 
Slutligen friades  Hinrik Jönsson från  kravet om återställandet av 
korn till Esaias Thomasson. Det hade blivit levererat till Hinrik dels 
för  3 dalers fordran  hos Esaias, dels för  två veckors arbete, som 
Hinriks dotter gjort hos Esaias. "Dottern och fadern  hade skäligen 
förtjänat  det mottagna kornet", heter det i tingsprotokollet. 
Esaias Thomassons oändliga "affärer"  speglar vardagen i nybyggar-
nas värld och tid i lappmarken. Även tingsrättens sammanträde den 
17 februari  1759 handlade om motsättningar kring Thomasson. 
Carl Hansson i Lainisjocki hade på våren 1757 mistat 4 pund fisk 
och på hösten samma år en halv tunna saltad fisk,  den senare 
förvarad  i en olåst bod i "Torasjaur" (= Torasjärvi). Förlusten skulle 
ha inträffat  samma dag som Esaias och sonen Hans hade varit i 
Lainisjocki och fiskat.  Eftersom  ingen arman människa färdats  på 
den vägen vid den tiden, ansåg Carl Hansson, att Esaias 
Thomasson och hans son Hans måste vara de skyldiga. Carl 
Hansson spädde på anklagelserna genom att påstå, att Esaias 
Thomasson och hans son också stött omkull några av Carls herme-
linfällor. 
Esaias och sonen Hans avvisade anklagelserna. Carl Hanssons vitt-
nen Johan Olofsson  och Nils Matsson (samer) i "Sockjock" hade den 
dagen, då Carl Hansson förlorat  fiskhalvtunnan,  av Esaias 
Thomasson blivit visade hur de skulle ta sig från  Torasjaur till 
vägen mot "Esaias Thomassons hemvist i Jeremä." De kände också 
till att Esaias den dagen kört från  Lainisjocki. 
Sonen Hans berättade om färden  från  Lainisjocki hösten 1757. De 
hade stannat upp vid Torasjaur. Själv hade han dock ganska snart 
försatt  färden  ensam. När fadern  hunnit ifatt  honom kunde han se, 
att i "Ackjan" fanns  salt fisk,  som Esaias förmodligen  "tagit från  Carl 
Hansson." Men detta hade i så fall  ej skett "med Hans Esaiassons 
vilja", som det uttrycks i protokollet. Och beträffande  den bort-
komna torrfisken  våren 1757 sade sig Hans Esaiasson inte veta 
någonting. 
Carl Hansson medgav, att han ifråga  om fiskhalvtunnan  enbart ville 
skylla på Esaias Thomasson, som dock ihärdigt nekade, trots 
sonens vittnesmål. 
I tingsrättens protokoll sägs att "det allmänt lyktas om Esaias elaka 
uppförande."  Eftersom  det tid efter  annan förekommit  "skäligen 
gjorda anmälningar", som varit "så bindande", så "bör inte Esaias 
Thomasson undgå att med ed sig fria,  ifrån  det Carl Hansson 
beskyllt honom." Vid nästa ting borde alltså Esaias Thomasson vara 
beredd att "gå ed på att han ej tagit fisken  eller att han slagit omkull 
hermelinstockarna." Även Hans Esaiasson skulle erbjudas att, "om 
han ids", fria  sig med ed från  anklagelsen om stöld. 
Allteftersom  tiden gick, tycks Esaias Thomassons konflikter  med 
omgivningen bara ha vuxit i omfång  och styrka. Tingsprotokollen 
ger stundom bilden av en man, som levde med förföljelseidéer  i 
förhållandet  till sina närmaste, familjen  och "grannarna", som 



bodde miltals från  nybygget. Han var sålunda i delo med samer, 
nybyggaren i Ullatti, överkalixbor, ängesåfolket  och grannen Carl 
Hansson i Lainisjocki (Skroven). Med den sistnämnde hade stridig-
heterna börjat redan i Esaias' ungdom. Även om en analys och 
summering av alla dessa tvister osökt leder till funderingar  om 
Esaias Thomassons psykiska hälsa, så kunde inte övriga medlem-
mar i den sociala miljön vara helt befriade  från  delaktighet. 

KATASTROFEN 

År 1761 förändrades  med ens alla villkoren på nybygget i Vanha -
Järämä. En tidig sommarmorgon blev Esaias Thomasson skjuten, 
då han arbetade på sin laxpata alldeles i närheten av bostället, ett 
stycke uppströms från  forsen  Kurkkio. Händelsen finns  beskriven i 
ett tingsprotokoll från  22 - 24 februari  1762. Vi följer  i huvudsak 
protokollet. Citaten i texten återger protokollets lydelse. 
Sonen Hans hade varit åsyna vittne till händelsen. Tingsrätten låter 
honom berätta om sina iakttagelser. Änkan Ella och sonen Erik 
hade kallats till förhör.  Hans berättade, att han sommaren 1761 
varit hos sin fader  "någon tid" och hjälp denne med arbete. Tors-
dagen den 11 juni ,"som var 14 dagar före  midsommar", hade de 
gått ned till älven klockan 4 på morgonen för  att vittja laxpatan. 
Den låg "ej längre än ett bågaskott från  gården." Medan de vistades 
på patan, avlossades ett gevärsskott från  slänten eller stranden, 
varvid Esaias tagit med handen i sin vänstra sida och sagt: "Nu sköt 
de mig!" 
Kulan hade gått in i vänstra sidan under revbenen och "stannat mot 
högra höften."  Det förmodades  att kulan "genomborrat tarmarna", 
eftersom  "blod och orenligheter kommit upp genom näsa och mun." 
Hans hade skyndsamt tagit fadern  med sig i båten och farit  från 
patan. Då de kommit iland, skulle Esaias ha sagt, att det var hans 
son Erik som sköt honom. Esaias hade också sagt, att han "en gång 
sett skymten av ryggen på Erik." Och "Hans skall ha blivit så häpen 
att han ej kunnat se någon." Slänten var dessutom hög och tätbe-
vuxen, "så att det ej tydligt kunde synas vem som sköt." 
Hans hjälpte sin far  upp till gården. Därefter  har Hans börjat söka 
efter  Eriks bössa, "som han hittade på fähusskullen."  Den var 
smord och såg ej ut "som om den nyligen varit avskjuten." Hans 
hade sagt till sin far  att eftersom  bössan låg smord på fähusskullen, 
"så kan inte Erik ha skjutit honom." Då har Esaias svarat: "Om det 
inte var Erik, så måste det vara Ängeså-borna." 
Därefter  hade Hans skickat sin broder Esaias, 18 år gammal, till 
Ullatti för  att man där skulle få  veta vad som hänt. Brodern Esaias 
skulle också be nybyggaren Michel Larsson och dennes son Michel, 
som var gift  med den skjutnes dotter Ella, att komma tillstädes. 
Hans själv for  efter  vägen till Lainisjocki nybygge "för  att därifrån  få 
folk."  På stigen mötte han Hinrik Hinrikssons hustru Karin Pers-
dotter från  "Sackaträsk" (Sakajärvi?). För henne berättade han vad 
som hänt, även att Esaias påstått att det var Erik som skjutit 
honom. Med henne vände han åter till Järämä. 
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"Följande dag, samma tid på morgonen som Esaias dagen innan 
blev skjuten, har han dött utan att Erik har kommit hem." Strax 
efter  detta har Hans gått till sitt viste, ett annat nybygge (Ruutti, ca 
4 km söder om Järämä). 
Erik Esaiasson beskrivs i tingsprotokollet som 28 år gammal (född 
den 23 augusti 1733) och "av stadig kroppsväxt." Denne Erik hördes 
så i detta mål. Han sade sig vara helt fri  från  dråpet på fadern, 
eftersom  han tidigt på morgonen "före  soluppgången" gått hemifrån 
till Tårasjaur (=Torasjärvi) nybygge, som är 1 3 / 4 mil från  Jeremä, 
"dit han kommit den tiden på morgonen som boskapen släpptes u t 
från  fähuset."  I Tårasjaur har Erik dröjt sig kvar "en bra stund", 
varefter  han farit  vidare till Lainisjocki nybygge (Skroven). Därifrån 
har han sedan kommit hem på fredagsaftonen  efter  faderns  död. 
Erik hävdade vidare att hans vistelse i Tårasjaur kunde intygas av 
Olof  Nilsson och hans hustru Lisbeta Olofsdotter  samt Lars 
Carlsson från  Lainisjocki. 
Erik Esaiasson "föreställdes"  att om han inte själv skjutit, förelåg 
ändå starka skäl för  att han och modern, som i flera  års tid levat i 
trätor och missämja med Esaias, "sådant stämplat" (smidit). Erik 
sade sig inte veta vem som skjutit. På frågan  om Ängeså-borna varit 
där i närheten den tiden, svarade Erik att de varit vid "deras lax-
pata, ungefär  en mil" nedströms älven. 
Ella Eriksdotter beskrivs i tingsprotokollet som "ungefär  50 år 
gammal och av någorlunda hälsa jämte stadiga lemmar." Hon sade 
sig nog vara bedrövad över sin mans död, men nekade "enträget att 
hon rått över eller hjälpt till med denna grova gärning." Hon påstod 
att Hindrik Michelsson i Ängesån av illvilja spritt sådana rykten om 
henne. 
Michel Larsson från  Ullatti och Karin Persdotter från  Sackajaur 
hördes härefter.  Båda hade ju träffat  Esaias innan han avlidit. 
Michel Larsson från  Ullatti berättade att han skyndat sig till 
Järämä, sedan han fått  veta att Esaias Thomasson blivit skjuten. 
Ungefär  klockan 1 på natten hade han kommit till Järämä. Han 
hade gått in i vardagsstugan och träffat  Ella, hustrun, samt frågat 
hur Esaias mådde. Ella hade svarat att Esaias nyss varit ute och 
låtit sitt vatten. Esaias låg i bastun. Michel Larsson besökte honom. 
På Michels fråga  hade han sagt, att det var hans eget barn Erik som 
skjutit honom. Esaias hade suckat och dragit efter  andan och haft 
mycket ont. Han har då nämnt Erik och sagt: "Om han hade 
kunnat skjuta mig såo att jag hade dött genast hade det varit mycket 
bättre" samt tillagt: "Å du Erik, Erik!" Michel Larsson hade frågat 
Esaias: "Granne, såg Du eller vet du säkert att det var Erik som 
sköt Dig?" Esaias hade svarat: "Jo, jag såg och kände igen honom 
väl." Michel Larsson hade ytterligare frågat  Esaias om han inte 
misstänkte någon annan. Esaias hade svarat: "Min gode granne, gör 
ej synd och misstänk någon annan, det är ingen annans arbete eller 
gärning än Eriks." När Esaias talat en stund hade han svimmat, 
åter vaknat, rest sig samt druckit ur en mjölkskål och strax därpå 
dött. Klockan var då ungefär  4 på morgonen den 12 juni 1761. 
Erik Esaiasson hade hela tiden efter  dödsskjutningen inte varit 
hemma och inte heller kommit hem under Michel Larssons vistelse i 
Järämä. 
Michel Larsson fick  frågan  om Esaias Thomasson yrat eller varit 
oredig i sitt tal. Michel försäkrade  att han "ej kurmat se de ringaste 
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tecken på att Esaias yrat." Han fick  också frågan  hur Ella Eriks-
dotter betett sig under denna tid. Michel svarade att hon mest 
uppehållit sig i den andra stugan och inte biydde sig om sin man. 
Inte heller hade hon varit hos honom när han dog. Slutligen tillfrå-
gades Michel Larsson "om blod eller annat flutit  från  Esaias mun." 
Michel sade sig ha sett "att tjockt blod eller oren vätska flutit  u t ur 
halsen." 
Karin Persdotter från  "Sackaträsk" hade kommit till Järämä på 
uppmaning av Hans Esaiasson. Vid ankomsten till "pörtet eller bad-
stugan" hade hon frågat  Esaias Thomasson vem som skjutit honom. 
Han har då sagt att det är hans "stygge son Erik som har gjort det" 
och även att han sett och känt igen Erik, då denne efter  skottet 
sprungit därifrån  uppför  backen. Därefter  hade Michel Larsson talat 
med Esaias. Karin Persdotter hade inte så noga lyssnat på deras 
samtal. Sedan har båda "häpna och trötta" gått till vardagsstugan, 
där Ella varit. Karin Persdotter har efter  en stund återvänt till 
Esaias, som fört  "samma prat som tidigare." Efter  att en gång ha 
svimmat och kommit till sans samt stigit upp, har Esaias 
Thomasson avlidit. 

Karin Persdotter visste också berätta att Ella Eriksdotter sagt, att 
om Esaias dött på annat sätt, "hade det inte blivit så stor sorg som 
det nu blev, då han blev skjuten." Tillfrågad  om Esaias hade miss-
tänkt "Ängesåborna" svarade Karin Persdotter att hon frågat  Esaias 
om detta och därvid bett honom att inte beskylla någon oskyldig. 
Och Esaias har svarat "att det ej är någon annan än hans stygge 
son Erik som har gjort denna gärning." 
På frågan  om Erik Esaiasson varit hemma eller kommit hem under 
Karin Persdotters vistelse  i  Järämä blev svaret nej. Strax efter  det 
att Esaias dött hade Karin Persdotter svept honom och gått 
därifrån. 
Vittnena tillfrågades  slutligen om de hade något att tillägga. Michel 
Larsson erinrade sig då att han av sin hustru hört sägas att Ella 
Eriksdotter några år tidigare sagt till Michel Larssons hustru att "en 
sådan karl som Esaias Thomasson borde skjutas ihjäl och ej leva." 
Tingsrätten hörde även Michel Larssons hustru Charin Israels-
dotter. Hon hade ungefär  3 år tidigare följt  med Esaias och hans 
hustru i ett ärende till "lappen" Lars Larsson Pitsas by. Esaias och 
Lars Larsson Pitsa hade blivit oense och Esaias hade lämnat 
sällskapet och gett sig av därifrån  ensam. Charin själv, Ella Eriks-
dotter och Lars Larsson Pitsa slog följe  på återvägen. Under 
vandringen hade Lars Pitsa - "som nu vistas på Landet i Calix 
socken" - yttrat att "Esaias borde skjutas ihjäl." Ella Eriksdotter 
hade bara replikerat, att hon inte trodde "någon ville fördärva  sin 
själ för  en så ond människa." Något annat hade inte Charin Isrels-
dotter hört. 
På begäran av Erik Esaiassson hördes drängen Lars Carlsson från 
Lainisjocki i frågan  om huruvida Erik Esaiassson varit i Tårasjaur 
samma dag som Esaias Thomasson blivit skjuten. Lars Carlsson 
vittnade, att han en torsdag 14 dagar före  midsommar föregående  år 
hade varit hos nybyggaren Olof  Nilsson i Tårasjaur. Erik Esaiasson 
hade kommit dit på morgonen vid den tiden då boskapen blivit 
utsläppta till skogen. Han hade sagt sig ha ärende till Lainisjocki 
och skulle "även hämta sin hustrus kvarlämnade kläder därifrån." 
Erik hade vilat sig en stund, ätit och berättat att han på väg dit lagt 
u t några nät. När Erik varit där en stund, hade han fortsatt  sin 



vandring till Lainisjocki. På morgonen dagen därefter  hade han 
kommit tillbaka till Tårasjaur utan att han sett "förställder  ut eller 
låtit sig någonting märka." 
Samma dag som Erik Esaiassson återvänt hem hade soldaten 
Michel Springare kommit till Tårasjaur och bett nybyggaren Olof 
Nilsson och vittnet Lars Carlsson att följa  honom till Angeså laxpata 
och vara där som vittnen, "ifall  Jeremä - folket  skulle komma dit." 
Olof  Nilsson hade ej haft  tid. Och Springare hade gått ensam 
därifrån.  På frågan  om Lars Carlsson hade hört några berättelser av 
Ella Eriksdotter eller hennes söner om dråpet på Esaias Thomasson 
svarade vittnet "nej." Han tillfrågades  om avståndet från  "Tårasjaur 
till Jeremä", vilket han ansåg vara 1 3 / 4 mil, mellan Jeremä och 
Ängeså laxpata ganska exakt 1 mil samt mellan Ängeså och patan 
ungefär  lika långt. 
Efter  dessa vittnesförhör  uttalade tingsrätten, att det föreföll 
"mycket troligt" att Erik Esaiassson och hans moder "utövat denna 
grova gärning", eftersom  de varit i ständigt bråk med Esaias 
Thomasson. Denne hade under de gångna åren klagat hos präs-
terna över "våld och nidingsverk" samt att han blivit bemött med 
hugg och slag av sin hustru och sina barn. Rätten hade tre år tidi-
gare dömt Esaias och hans hustru till böter för  deras "oeniga 
sammanlevnad." 
Men Erik Esaiasson gjorde inga medgivanden. Han nekade 
"ihärdigt" och påstod sig ha vittne på att det rått hat och ovänskap 
mellan Ängeså - bönderna och Esaias Thomasson. Även slagsmål 
skulle ha förekommit  och Esaias "fruktade  att Ängeså - borna skulle 
skjuta honom." 
Ella Eriksdotter bedyrade också sin oskuld. Hon visste inte "vem 
som skjutit hennes man." 
När rättegången hunnit till denna punkt företeddes  ett protokoll 
från  laga ting i Överkalix den 22 december 1761. Efter  mordet på 
Esaias Thomasson hade ett rykte uppkommit om att Ella Eriks-
dotter skulle ha beställt mordet och att sonen Erik Esaiasson skulle 
ha utfört  beställningen. Ungefär  så kan innehållet i och slutsat-
serna av ryktet sammanfattas. 
Ella Eriksdotter och sonen Erik ansåg sig kränkta av detta. Det blev 
rättegång vid ovannämnda ting. Och från  förhandlingarna  kan föl-
jande återges. Den som kränkt Ella och Erik uppgavs vara Hindrik 
Michelsson i byn Ängesån. Denne skulle för  flera  personer i trakten 
ha berättat, att Ella erbjudit honom ersättning med tre "pläter" (trol. 
myntplåtar av koppar), om han åtoge sig att skjuta Esaias Thomas-
son. Både Ella Eriksdotter och hennes son Erik hävdade att Hindrik 
Michelsson måste "näpsas" för  en så "ohemul och betänklig 
beskyllning." 

Hindrik Michelsson medgav att han berättat för  andra, att Ella 
Eriksdotter "lovat honom tre plåtar", ifall  han ville skjuta Esaias till 
döds. Han påstod också att Ella gjort flera  resor till honom "för  att 
be om denna sak." Hon hade "3 eller 4 år" tidigare, "då hon vistades 
hos Hindrik Michelssons granne Hindrik Staffansson",  kommit till 
Michelsson och bett dennes hustru Sigrid Persdotter att övertala sin 
man "att skjuta Esaias Thomasson." Hon hade försäkrat  att Hindrik 
skulle få  "3 plåtar för  det." Hindrik Michelsson hade varit sysselsatt 
med att täcka fähuset.  Han hade hört vad hans hustru och Ella 
hade talat om och skall ha ropat åt Sigrid att komma med näver 
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samt sagt: "Fan giör jag sådant tal" (Fan heller att jag utför  en 
sådan gärning). Men Hindrik Michelsson hade aldrig beskyllt Erik 
Esaiasson för  att ha vållat sin fars  död utan endast sagt att 
Esaiasson strax före  sin död själv uttalat att Erik var den ende han 
kunnat misstänka för  dådet. Hindrik Michelsson ville i detta mål 
hänvisa till Hindrik Staffansson  i Ängesån och Brita Michelsdotter 
från  Vännäs. 
Efter  vederbörlig vittnesed fick  Brita Michelsdotter först  lämna sin 
berättelse över vad hon visste. Hon hade aldrig hört Ella Eriksdotter 
be Hindrik Michelsson eller någon annan att skjuta Esaias 
Thomasson. Men 3 eller 4 år tidigare, då Brita "tjänte" hos Hindrik 
Staffansson  i Ängesån, hade "lappen" Per Larsson kommit till 
Hindrik Staffansson  och för  dennes moder - Anna Hindriksdotter -
berättat att Ella Eriksdotter bett honom skjuta hennes man Esaias 
Thomasson. Som ersättning skulle denne Per Larsson få  "något 
Hwallmar" (vadmal). Anna Hindriksdotter hade undrat om Per 
Larsson hade tänkt göra det, varvid Per skulle ha svarat: "För Jesus 
Guds Son inte tänkte jag göra det." Denne Per Larsson hade också 
berättat att han frågat  Ella Eriksdotter vad hon tänkt sig att Per 
skulle göra av kroppen. Ella hade föreslagit  att han skulle dra den 
ned i någon myr eller kallkälla. Vidare hade soldaten Michel 
Johansson Springare i närvaro av Hindrik Staffansson  och vittnet 
Brita berättat, att Ella Eriksdotter bett honom skjuta Esaias 
Thomasson. Hon hade sagt: 'Tag stor Lodbössan hos Hindrik 
Michelsson och lådd!" 
Vittnet Hindrik Staffansson  berättade att Ella Eriksdotter hade bott 
hos honom under 1 Vi år och vid ankomsten till vittnet sagt att 
Esaias Thomasson drivit henne "ifrån  sig." Hindrik hade märkt att 
hon varit ond på Esaias. Under vistelsen hos honom hade hon sagt 
att hon skulle hämta oxen och en ko från  Esaias och föra  dem till 
vittnet. Men Hindrik Staffansson  hade aldrig hört Ella Eriksdotter 
anmoda någon att skjuta hennes man. Allraminst hade hon bett 
Hindrik Staffansson,  som slutligen inte heller kunde erinra sig ha 
hört Michel Johansson Springare säga att Ella Eriksdotter skulle ha 
bett denne skjuta hennes man. 
Därmed var sakinnehållet i målet om ärekränkningen redovisat i 
rätten. Något domslut blev det inte. Texten lästes upp och godkän-
des. Men det blev ett tillägg. Hindrik Michelsson tycks ha fått  upp-
maningen att berätta vad han visste om mordet i Järämä. Han sade 
sig veta att Esaias Thomasson skulle ha blivit skjuten strax före 
sistlidna midsommar på en "fiskpata"  vid sin gårdsstrand. Han ville 
emellertid ha uppskov i denna sakfråga,  tills rätten i Gällivare gjort 
sina undersökningar. Då skulle han under tiden nog kunna skaffa 
•vittnen, som skulle kunna lämna upplysningar. Ella Eriksdotter och 
Erik Esaiasson ville inte ha något uppskov för  Hindrik Michelssons 
anskaffning  av vittnen. Det ville inte heller rätten i Överkalix. Proto-
kollet skulle genast skrivas ut och sändas till Gällivare. 
På tinget i Gällivare den 22 februari  1762 upplästes protokollet från 
Överkalix. Med anledning av detta protokoll delgavs Ella och hennes 
son Erik ånyo misstanke om brott men de nekade till allt. I väntan 
på tillkallade vittnen avbröts rättegången tillfälligt.  Den 24 februari 
fortsatte  den. 
Bonden Hindrik Michelsson från  Ängesån fick  nu veta att det under 
rättegången påståtts, att han skulle ha levat i oavbruten fejd  och 
ovänskap med Esaias Thomasson och att sönerna till den mördade 



misstänkte Hindrik Michelsson för  brottet. Rätten ville höra Hindrik 
Michelssons mening om detta. Han medgav att det rått ovänskap 
mellan Ängeså-borna å ena sidan och Esaias Thomasson och hans 
söner å den andra. Det hade gällt laxpatan vid sammanflödet  av 
Lina älv och Ängesån. Den hade inte lämnats ifred  av Esaias och 
hans söner. De hade huggit ned den flera  gånger om året. Och de 
hade skjutit upp till 17 skott efter  Ängeså-borna vid sina besök vid 
patan. Därför  hade Ängeså-borna flera  gånger bett Nils Olofsson  i 
"Lainisjocki" (Skroven) och hans son att komma till patan som vitt-
nen. Ängeså-borna ville skaffa  fram  bevis på Järämä-folkets  våld-
samheter. Ingen hade vågat komma av fruktan  för  att bli skjuten. 
Och soldaten Michel Johansson Springare från  Ängesån hade också 
försökt  skaffa  Olof  Nilsson i 'Tårasjaur" (Torasjärvi) som vittne. Det 
hade varit dagen efter  mordet på Esaias Thomasson. 

Hindrik Michelsson vittnade också att vid tidpunkten för  mordet på 
Esaias Thomasson hade han själv inte varit vid sin pata. Hans son 
Hindrik och soldaten Springare hade varit där. Först mellan klockan 
6 och 9 på morgonen den 11 juni hade Hindrik Michelsson och 
hans granne kommit till patan. Sonen Hindrik och soldaten Spring-
are hade då uppehållit sig i kåtan. Ingen av dem hade då känt till 
att Esaias Thomasson blivit skjuten. Först en vecka senare hade de 
fått  höra det av en lappman. 
Hindrik Michelsson lämnade en initierad vittnesberättelse om Erik 
Esaiassson och hans hustru Sigrid Johansdotter från  Hällan i 
Överkalix, som strax före  andra böndagen (1761) hade varit på väg 
till kyrkan i Överkalix. Under uppehållet i Ängesån hos Hindrik 
Staffansson  och hans hustru Margeta Jönsdotter och i närvaro av 
Hindrik Michelsson skulle det unga paret samstämmigt ha uttalat, 
att det liv Esaias Thomasson levat hade fört  honom till den död han 
fått  och att den gjorde ingen synd som dräpte honom. Paret skulle 
ha upprepat sina påståenden under den vidare färden  i kyrkbåten 
mot Överkalix. Hindrik Staffansson  och hans hustru Margeta Jöns-
dotter skulle ha kunnat intyga riktigheten av detta uttalande, men 
de hade enligt vittnet inte haft  möjlighet att komma till tinget i 
Gällivare. 
Hindrik Michelsson fortsatte  sin vittnesberättelse med att återge 
hur Ella Eriksdotter försökt  få  honom att skjuta Esaias, vilket han 
indignerat skulle ha avvisat. Denna del av vittnesmålet var en upp-
repning av det som förevarit  i ärekränkningsmålet 1761 i Överkalix. 
Hindrik Michelssons son Hindrik fick  själv bekräfta  att han befunnit 
sig vid Ängesåns laxpata den morgon, då Esaias Thomasson blivit 
dödad. Likaså att han då ingenting visste om denna grova gärning 
och vem som utfört  den. Inte heller på tinget visste han något mera 
än tidigare i denna fråga. 
Soldaten Michel Johansson Springare från  Ängesån hördes. Han var 
gift  med en syster till Erik Esaiassons hustru (Michel och Erik var 
alltså svågrar). Soldaten Michel upprepade sin kamrat Hindrik 
Hindrikssons berättelse men tillade att han några år tidigare hade 
blivit tillfrågad  av Ella om han mot ersättning ville skjuta Esaias 
Thomasson, vilket han inte ansett sig kunna göra. Detta var allt vad 
Ella hade talat med honom om. 
Hans Esaiasson vittnade nu att denne Michel Johansson Springare 
ett par år tidigare i Tärendö by sagt, att han skjutit efter  Esaias 
Thomasson "så att håret lossnat på honom." Men han kunde inte 
redovisa namnet på någon person i Tärendö som återgivit Springa-
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res berättelse. Och Springare själv förnekade  att han skulle ha sagt 
så. 
Nämndemannen Per Persson från  Keinosoando hade också en 
berättelse. Jonas Mattson Heivas hustru i Vettasjärvi hade berättat 
den för  honom. Av Tärendö-bor hade hon hört att Michel Johansson 
Springare skulle ha skjutit efter  Esaias Thomasson. Vilka dessa 
Tärendö-bor varit hade hon inte nämnt. Heivas hustru fanns  inte 
heller på tingsplatsen denna dag. 
Bonden Nils Olofsson  i Lainisjocki (Skroven) och hans son drängen 
Olof  ansågs ha kunskap i detta mål. De kände åtminstone väl till 
osämjan mellan Ängeså-borna och Esaias Thomasson. Häradsrätten 
lät dem avlägga vittneseden, eftersom  de inte var släkt med någon-
dera parten. Nils Olofsson  berättade att Ängeså-borna somrarna 
1760 och 1761 kommit till honom och bett honom följa  dem till lax-
patan. Han skulle vara där som vittne till våldet vid patan. Eftersom 
Nils Olofsson  hört talas om Järämä-bornas morskhet och att de 
brukade skjuta efter  Ängeså-borna, hade Nils Olofsson  inte vågat 
sig dit. Enligt Nils Olofsson  hade Hindrik Michelsson vid ett tillfälle 
tre år tidigare sagt att om Järämä-borna den gången kommit till 
Ängeså laxpata, skulle de gå benlösa därifrån.  Nils Olofsson  hade 
också hört att Ella Eriksdotter ungefär  10 år tidigare vid samtal 
med vittnets hustru sagt, att om hennes man skulle dö, skulle hon 
ta på sig ett vitt förkläde  och säga: "Sjungen nu med mig var och 
en!" Vidare hade hon sagt att hon gärna såge att Esaias Thomasson 
hade på sig "snöpälsen" och yxan bak i bältet och fördes  ut i "havet 
eller storsjön." Slutligen hade Hindrik Michelsson sistlidna höst i 
närvaro av Hindrik Staffansson  och hans hustru hört Hans 
Esaiasson berätta att han till brodern Erik vid dennes hemkomst 
efter  faderns  död sagt: "Nog vet du vem som sköt far  eller har du 
gjort det själv?" Erik skulle ha svarat: "Nog vet jag det, men jag 
säger det inte," Hans Esaiasson skulle även ha berättat att han en 
dag före  dödsskjutningen av fadern  råkat Erik vid Lina älv, varvid 
Erik sagt till Hans: "Snart får  vi nog ärva vår fader." 
Därmed hade Hindrik Michelsson från  Ängesån fått  lämna sin delvis 
tillspetsade vittneskrönika, präglad av generationers motsättningar 
kring det livsviktiga laxfisket.  Och innehållet i hans berättelse 
skulle inte bara komma att ifrågasättas  utan också vändas i mot-
anklagelser. Överhetens närvaro i form  av häradsrätt och länsman 
skulle inte vara helt tillräcklig för  att dölja de starka känslor som 
varit inblandade. Rätten ville höra vad Hans Esaiasson hade säga 
om Hindrik Michelssons vittnesmål. Han påstod att Erik vid hem-
komsten efter  faderns  död endast sagt att om han visste vilka som 
skjutit fadern,  så skulle han inte våga säga det. Erik och Hans 
Esaiasson kan i detta skede av rättegången ha uppnått insikten att 
elaka formuleringar  på grund av ovänskap mellan individer och 
insinuationer på grund av byafejder  inte var tillräckliga bevis i 
själva mordfrågan.  Hindrik Michelssons hårda ord bör nog sättas i 
relation till detta förhållande.  Vad sedan Erik sagt vid brödernas 
möte vid Lina älv hade gällt faderns  hälsa. Hans hade frågat  om 
den. Esaias hade enligt Erik blivit annorlunda än tidigare. Stäm-
ningen hade blivit bättre, nästan omvänd mot förr.  Erik hade trott 
att fadern  blivit sjuklig och ej skulle leva så länge till och att de nog 
skulle få  ärva snart. Hans Esaiassons och Hindrik Michelssons 
yttranden gick alltså starkt isär. I själva sakfrågan  torde därför 
rätten knappast ha blivit klokare genom dessa motstridiga 
vittnesmål. 
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Erik Esaiasson kom så till tals i rätten. Han förnekade  att hustrun 
och han själv skulle ha yttrat det som Hindrik Michelsson påstått. 
Det var istället Hindrik Michelsson som enligt Erik skulle ha tyckt 
att det inte varit någon synd att Esaias blivit skjuten. Efter  denna 
kommentar tycks emellertid något slags uppdämd ilska ha tagit 
överhand hos Erik. Plötsligt utslungade han beskyllningen "att 
Hindrik Michelsson var en tjuv som ej borde tros." Det ville han 
bevisa. Han upprepade beskyllningen flera  gånger. Men Erik åter-
vände snart till sakfrågan.  Beträffande  brödernas möte vid Lina älv 
ansåg Erik att det gått till som brodern Hans berättat. 
Olof  Nilsson vittnade att Hindrik Michelsson och hans son Hindrik 
flera  gånger bett honom följa  dem till laxpatan och vara där som 
vittne till det våld som Järämä-borna ansågs utöva. Men Olof  hade 
inte vågat sig dit. Utom vid ett tillfälle.  Då hade de väntat på att 
Hans Esaiasson skulle återställa en halv oxhud, som han beskyll-
des för  att ha stulit från  Hindrik Michelsson. Hans Esaiasson hade 
inte kommit. Hindrik Michelssons son Hindrik hade återvänt från 
Järämä med den halva oxhuden och sagt att Hans Esaiasson hade 
gett den tillbaka. Olof  Nilsson berättade vidare att bonden Erik 
Jönsson, som var systerson till Hindrik Michelssons hustru och 
boende i Lainisjerf,  strax före  avresan till tinget kommit till Olof  och 
berättat att han en vår mött Ella på sockenvägen. Hon hade frågat 
Erik om han ville skjuta Esaias. Han lovades 3 "pläten" i ersättning. 
Olof  Nilsson sammanfattade  sitt inlägg med bedömningen att det 
varit "ständig" ovänskap mellan Ängeså-borna och Esaias 
Thomasson. 
Erik Esaiasson anhöll nu att Carl Hansson från  Lainisjocki 
(Skroven) och Hinrik Jönssons änka Walborg Israelsdotter från 
Ullatti skulle få  avge sina berättelser om Esaias Thomassons för-
hållande till sina barn, strax innan han blev skjuten. Carl Hansson 
och Esaias Thomasson hade under mera än 30 år levat som nybyg-
gargrannar med perioder av stridigheter och tider av fungerande 
samverkan. 
Carl Hansson och Walborg Israelsdotter från  Ullatti bedömdes ojä-
viga, förestavades  vittneseden och fick  berätta. Några dagar före 
mordet hade Carl Hansson varit på besök hos Esaias Thomasson. 
Denne hade då sagt, att om Erik och de övriga barnen tidigare 
uppträtt som de jus t då någon tid betett sig, skulle han väl kunna 
försonas  med dem. Inte heller hade Carl Hansson under sitt mång-
åriga träskfiske  med Esaias hört denne någon gång klaga över Erik. 
Walborg Israelsdotter visste berätta att hon våren 1761 besökt 
Järämä. Hennes ärende hade varit att fråga  Esaias om hon skulle få 
bygga laxpata tillsammans med honom. Han hade samtyckt till 
tanken. Hon hade då tillfogat  att kanske Ängeså-borna skjuter oss, 
varpå Esaias sagt: "Stor sak om de skjuter mig. Jag är gammal." 
Sedan hade Walborg också samtalat med Erik Esaiasson. Han hade 
sagt, att inte heller han vågade bygga laxpata tillsammans med 
fadern.  Han var rädd för  Ängeså-borna. 
J u längre denna mordrättegång fortskred,  desto tydligare växte 
också en bild fram  av ett slags ordkrig inför  sittande rätt mellan 
nybyggarna i Ängesån och Järämä. De beskyllde varandra för  grova 
hot, kränkande uttalanden och onda uppsåt. Och som stöd för  sina 
anklagelser åberopade de ständigt nya vittnen från  allt längre bort 
belägna nybyggen och platser. Hela affären  växte till ett socialt 
skådespel med nästan alla medborgare i trakten som aktörer. 
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Erik Esaiasson åberopade bonden Israel Israelsson i Tirijaur och 
kyrkoherdens hustru i Överkalix. De skulle ha hört hur Hindrik 
Michelsson skulle ha hotat med att skjuta benen av Esaias 
Thomasson. 
Hindrik Michelsson förnekade  att han skulle ha sagt detta och ville 
berätta att Erik under den gångna hösten arbetat i bergssprängning 
i Gällivare gruva och då gjort nedsättande uttalanden om sin far 
Esaias. Om detta skulle klockaren Michel Jönsson kunna vittna. 
Och klockaren avlade vittneseden och fick  ordet. Han hade hört att 
Hindrik Hindriksson i Sackaträsk (Sackajärvi) skulle ha sagt till 
Erik Esaiasson att skottet mot Esaias varit dåligt riktat. Kulan hade 
inte gått igenom Esaias. Erik skulle ha svarat: "Ja han levde i 
oenighet med grannarna och kanske han Esaias ej hade bättre för-
tjänat." Mera hade inte klockaren hört. 
Erik Esaiasson tillfrågades  av rätten om han fällt  detta yttrande. 
Erik ville inte medge att han uttryckt sig så, men han kunde inte 
helt förneka  yttrandet utan sade sig inte minnas. 
Olof  Nilsson och hans hustru Lisbeta Olofsdotter  hade varit nybyg-
gare i Tårasjaur (Torasjärvi). De bodde nu i "Wännäs" i Överkalix. 
Länsman Hedberg berättade, att han tillsagt Olof  Nilsson att följa 
med till Gällivare. Under färden  hade denne emellertid sprungit ur 
ackjan och gömt sig. Länsman ansåg att avhoppet utan tvivel 
berodde på att Olof  gett Erik alibi ("attest") för  tidpunkten då han 
kommit till Torasjärvi, nämligen den 11 juni klockan 5 på morgo-
nen. Olofs  hustru hade emellertid sagt till länsman att det var den 
tiden då folket  brukar gå till kyrkan, vilket skulle vara mellan 8 och 
9. Carl Perssons moder Karin Olofsdotter  från  Lainisjocki (Skroven) 
hade också varit i Tårasjaur (Torasjärvi) då Erik kommit dit. Hon 
hade talat om för  länsman att Erik inte kommit till Torasjärvi förrän 
boskapen en andra gång blivit körd till skogs efter  att ha återvänt 
hem. Länsman Hedberg talade också om att nyssnämnde Olof 
Nilssons hustru sagt, att Erik övertalat henne att följa  med till 
Järämä, då han efter  faderns  död varit på väg hem. Vid hemkoms-
ten hade han ställt sig alldeles ovetande inför  det som inträffat. 
Erik Esaiassson delgavs misstanken, att om det vore så, att han 
kommit till Torasjaur (Torasjärvi) först  den tid på dagen som läns-
man sagt, var det både möjligt och troligt att han utfört  mordet på 
sin far  genom att skjuta honom innan han begav sig till Torasjaur 
(Torasjärvi). Men Erik fortsatte  att neka till att ha haft  med mordet 
att skaffa.  Hittills hade Erik under det senaste förhöret  förhållit  sig 
ganska likgiltig. Men nu hävdade han på det bestämdaste att han 
varit i Torasjärvi samma tid på torsdagsmorgonen som Hans 
Esaiassson sagt att fadern  blivit skjuten. 
"Härpå anmodades Herr Kyrkoherden Björkman att förmana  Ella 
Eriksdotter och Erik Esaiasson till bekännelse, som han också 
lovade. Men han berättade efter  en stund att han därmed inte 
kunnat uträtta något, utan inlämnade endast ett betyg om deras 
kristendomskunskap och förda  leverne, som upplästes och kommer 
att åtfölja  rannsakningen." 
Häradsrätten hade under tre dagar "haft  ting i denna sak." Alla 
åberopade personer hade inte kunnat höras. Både vittnen och 
anklagade hade hänvisat till folk  som bodde många mil från  tings-
platsen. Tingsprotokollet har följande  uppräkning: 
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Tärendö byamän 
Carl Perssons moder - Karin Olofsdotter  - från  Lainisjocki 
Erik Jönsson från  Lainisjerf 
Hindrik Stafifansson  och hans hustru Margareta Jönsdotter från 
Ängesån 
"lappen" Per Persson 
Ifvar  Ifvarsson  från  Tirijaur (torde vara felskrivning;  bör vara Israel 
Israelsson, ett vittne som Erik Esaiasson hänvisat till) 
kyrkoherden Nordvalls fru  (Överkalix) 

Länsman Hedberg meddelade inför  rätten, att alla dessa uppräk-
nade personer samt Olof  Nilsson och hans hustru "är frånvarande 
och vistas flera  mil från  tingsplatsen, dels i Öfver  Calix och dels i 
Öfver  Torne socken." De kunde inte nås under pågående ting. 
Det ansågs även nödvändigt att Erik Esaiassons hustru borde höras 
liksom hans andra broder Esaias, "som skall ha varit hemma på 
gården när fadern  blev skjuten." Dessa två hade inte varit med vid 
tinget. Brottmålet kunde inte slutföras.  Ett "Urtima ting" skulle 
hållas. 
Protokollet slutar: "Under tiden bör Erik Esasiasson och hans 
moder Ella Eriksdotter, med anledning av de för  dem besvärande 
omständigheter, föras  till Landsfängelset  i Piteå och därstädes 
hållas i förvar." 
Och protokollet är undertecknat av en häradshövding vid namn 
"Carl Hiertenbach". 

NYBYGGARTIDENS VILLKOR 

Vanha-Järämä - nybygget vid Ängesån - hade en gång valts till 
boställe av Grels Matsson och hans familj,  därför  att laxen 
sommartid var en ganska lättåtkomlig fisk,  som sedan urminnes tid 
ingått i den dagliga kosten för  människorna längs floderna  i norra 
Sverige. Samtidigt fanns  i markerna vildren och andra däggdjur 
samt hönsfågel  i en utsträckning, som i stort garanterade tillgång 
på kött året om. Våtmarker och stränder gav slätter och mulbete, 
vilket möjliggjorde en betydande boskapsskötsel. Allt detta är känt. 
Men i denna bild ingick åtskilliga problem. De är också kända från 
förr. 
Att odla spannmål fanns  alltid i nybyggarnas ambitioner och planer. 
Grels Matsson tycks genast ha startat med både svedjebruk och 
nyodling. Svedjebruket vid Huhtamaavuoma torde redan från 
böljan ha blivit en felsatsning,  åtminstone om man sådde råg, som 
var svedjebrukets vanliga sädesslag. Men inte ens på höjderna 
kunde man vara säker på att få  en hygglig skörd. Det fanns  alltid 
risk för  att frosten  skulle komma före  skäran. Och 1680-talet hade 
svagår. Det mest kända är 1688, då landshövdingen skrev till 
landets regering och klagade över nöden bland befolkningen  i norr. 
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Men inget tyder på att man i Grels Matssons hus, i bostället vid 
Vanha-Järämä, skulle ha lidit, trots att husbonden försökte  stjäla 
spannmål av prästen i Överkalix svagåret 1688. 
Den klassiska nybyggaren kunde alltså ersätta spannmål med 
annan föda:  fisk,  kött och mjölk. Mathållningen fick  fungera  utan 
bröd och man överlevde. Enligt autentiska berättelser från  sydligare 
lappmarker (jfr  ovan) tycks brödet ha varit umbärligt, om övrig till-
gång på föda  förblev  oförändrat  god. Och svagåren för  brödsäd i 
kusttrakterna kunde knappast ha någon inverkan på förekomst  av 
fågel  och annat vilt, inte heller på mulbete och halvgräsens växt i 
våtmarker. 
Jöns Ifwarsson  flyttade  bort från  Vanha-Järämä ganska snart. Det 
kan inte ha berott på att han blev besviken på nybyggarlivet. Han 
var själv född  på ett nybygge i Narken, ungefar  lika långt mot norr 
som Vanha-Järämä. Hans insatser ifråga  om uppodling vet vi 
ingenting om. Han bodde ju endast en kort tid på stället, som han 
bytt sig till av Grels Matsson och hans son Johan Grelsson 1694. 
Därför  kan inte heller hans uppodling av mark ha blivit så stor, sär-
skilt som han inte hade några vuxna barn till hjälp. Jöns Ifwarsson 
och hans hustru Mareta hade sannolikt allmän trivsel som skäl till 
att de flyttade.  Överlevnadsproblemet var inte större i Vanha-
Järämä än i Nybyn. Det hade bara olika innehåll. 
Hans Clemetssons och hans ålderstigna maka Malin Hansdotters 
ensliga levnad i Vanha-Järämä under 20 år kan knappast heller ha 
inneburit någon vidlyftigare  uppodling av åkerjord. Han hade knap-
past heller någon bondetradition att förvalta,  eftersom  han troligen 
vuxit upp i Neitisuando (= "Neitisniefwa").  Det var först  efter  det han 
gift  om sig som möjligen arbetet med spannmålsodling 
aktualiserades. 
Med Esaias Thomasson och hans söner Hans och Erik tycks 
spannmålsodlingen ha böljat växa i betydelse. Järämävaaras slutt-
ningar odlades upp. Esaias Thomasson lejde också folk  till arbetet 
(från  bl. a. Ullatti). Sonen Hans hade efter  40 års arbete (1792 i 
Ruutti) skaffat  sig en "åker av sandmylla jord på stenig sandbotten 
är frostländig  och gifwer  i medelmåttiga år 3 je kornets äring, inne-
håller 1 Tn 16 Kr." Citatet beskriver kort en tämligen äventyrlig 
spannmålsodling. Någon motsvarande rapport om odlingsmöjlighe-
terna för  Esaias Thomasson har inte påträffats.  Ruutti har alltid 
varit mera frostlänt  än de mer höglänta sluttningarna av Järämä-
vaara, men jämfört  med Esaias Thomassons åkrar vid Vanha-
Järämä kan det nog ha varit likartade förhållanden.  Frosten var all-
tid ett hot för  låglänta odlingsplatser i lappmarkerna men också 
ibland för  högt belägna jordar. 
I Esaias Thomassons mångskiftande  verksamhet ingick också fis-
ket. Tingsprotokollen från  skilda tider står för  beskrivningarna. 
Redan under första  årtiondet av hans vistelse i Vanha-Järämä bör-
jade diskussionen om var Esaias skulle få  sin fisk,  förutom  från 
Ängesån. Från tinget den 14 februari  1734 finns  en tidig uppgörelse 
om fisket  med Carl Hansson i Lainisjocki (Skroven). Vid nyss-
nämnda ting hade de båda förklarat  sig nöjda med att dela fiske-
vattnen i sjöarna på lika villkor. Så sent som den 17 februari  1759 
pågick diskussionen om fiskevattnen  västerut från  Skroven. Rätten 
beslutade att sjön "Käntojerf'  - väster om Lainisjocki - enbart skulle 
höra till nybyggaren på den sistnämnda platsen. I övrigt skulle 
avtalet från  1734 följas. 
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Det är tydligt att fisk  lagrades för  vinterbehov, kanske också torka-
des, ibland även saltades. Men nybyggarens oro för  fisket  är natur-
ligtvis i högsta grad ett mått på hur betydelsfullt  detta näringsfång 
ansågs vara för  hela existensen. 
Från 1766, dvs. fem  år efter  Esaias Thomassons död, finns  en upp-
görelse inför  tinget i Gällivare angående den ständiga frågan  om 
laxfiskets  reglering i Ängesån. 
Från början hade nybyggarna i Ängeså by genom sin pata stängt 
laxens gång mot Vanha-Järämä, om man får  tro de många klago-
målen från  Esaias Thomassons tid. Nu gällde frågan  hur nybyg-
garna i "Keinosuando, Ullatti och Vetsträsk" genom rättslig prövning 
skulle kunna få  andel i laxfångsten  i Ängesån. Man ansåg nämligen 
att älven var avstängd vid Vanha-Järämä, så att "inte någon fisk 
kunnat komma uppför  älven." Rätten fastslog  att en sådan stäng-
ning var lagstridig. 
Uppgörelsen fick  följande  innehåll: Nybyggaren i Vanha-Järämä 
gick med på att Keinosuando, Ullatti och Vetsträsk i nämnd ordning 
för  ett år i taget skulle få  bruka patan vid Vanha-Järämä med bör-
jan sommaren 1786. Först det Qärde året skulle det så bli Vanha-
Järämäs tur. Denna lösning skulle vara en försöksverksamhet,  som 
skulle kunna diskuteras på nytt, sedan man prövat den. Frågan har 
inte följts  upp om hur det gick med fisket  och "sämjan". 
Genom "trängseln" kring allt slags fiske  sökte nybyggarna vid ovan 
nämnda boställen att genom nya grepp stärka sina näringsfång. 
Man trodde och satsade på spannmålsodling. Genom uppflyttning 
till "liderna" - höjderna - med kornåkrarna ansåg man att skördarna 
skulle bli säkrare, vilket i och för  sig var en riktig slutsats. Men 
samtidigt som alltså fisket  inte räckte till för  att i fortsättningen 
kunna spela en avgörande roll för  hushållens säkra mathållning, 
ökade risken för  att en felslagen  kornskörd kunde få  svåra följder 
för  stabiliteten i nybyggarens tillvaro. Och med facit  i hand vet vi, 
att det med tiden blev allt svårare att vara nybyggare, isynnerhet 
som också kött från  fågel  och annat vilt av väl kända skäl kom att 
minska dramatiskt under 1800-talet. Och beslutet som tingsrätten i 
Gällvare tog den 20 februari  1766 är ett konkret uttiyck för  nya och 
delvis försämrade  villkor för  en växande nybyggarbefolkning. 

KRIMINALGÅTAN 

Den enes död, den andres bröd, ett motiv? 

Esaias Thomasson hade många fiender.  Och han skaffade  sig stän-
digt nya. Det behövde alltså inte ens i första  hand vara en närstå-
ende. Detta framgår  tydligt av berättelserna från  många tingsför-
handlingar som återgivits i denna framställning.  Alla "grannar" hade 
han varit i delo med på skilda vis, ibland om ganska befängda  ting. 
De svåraste motsättningarna gällde dock Ängeså-folket,  som påstod 
att Järämä-borna brukade använda skjutvapen mot dem vid lax-
patan. De brukade också försöka  komma åt själva patan, som de 
ansåg stängde hela älven så att ingen lax kunde nå Vanha- Järämäs 
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laxpata. Och detta var naturligtvis ett allvarligt problem. Somrarnas 
laxfiske  tillhörde ett av nybyggarens viktigaste näringsfång. 
Nybyggarna i Ängeså by hade placerat sin pata på ett mycket stra-
tegiskt ställe alldeles strax nedom två vattendrags sammanflöde.  De 
hade säkerligen själva insett att det inte fanns  någon mening i att 
skjuta den snart gamle Esaias Thomasson. Hotet mot deras pata 
skulle ändå finnas  kvar, eftersom  det alltid handlade om "Järämä-
borna", inte om enbart Esaias. De var troligen inte alls rädda för 
den knepige Esaias. Patan hade de kunnat sätta ut och använda 
under nära 40 somrar med Esaias som "granne" 2 mil uppströms 
älven. Det hade väl varit trätor och bråk med honom men att 
Ängeså-borna skulle komma på att det vore en lösning på deras 
ovänskap med Järämä-folket  att i första  hand skjuta Esaias saknar 
av många skäl trovärdighet. 
Esaias Thomasson levde i mycket långvariga konflikter  med sitt 
husfolk.  Hustrun, som skulle stå honom närmast, var en av hans 
allra mest hatade medmänniskor. Och hatet var ömsesidigt. Då en 
person långt före  mordet öppet sagt att "Esaias borde skjutas ihjäl" 
hade Ella gjort det fantastiska  uttalandet att hon inte trodde "någon 
ville färdärva  sin själ för  en så ond människa." Uttalandet var gjort 
efter  det att tingsrätten 1758 tilldömt Ella böter för  att hon flyttat 
hemifrån.  Och nu tvingades hon att med barnen flytta  hem till 
bostället igen efter  flera  års bortavaro. Tingsrätten valde att tvinga 
Ella och barnen tillbaka till Vanha-Järämä, trots att lagstiftningen 
hade utrymme för  det motsatta alternativet, nämligen att döma 
makarna till boskillnad enligt 11 kap. 1 paragrafen  i 1734 års 
giftermålsbalk.  Husbonden var "överhetens" representant i familjen. 
Nybygget behövde arbetskraft  och Esaias krävde troligen av det 
skälet att få  dem åter till bostället. Rätten följde  denna viljeyttring, 
som torde ha varit synnerligen utmanande mot hustrun. Hon ville 
inte tillbaka till den paranoida miljön och trätorna. 
Men vid samma ting (1758) ville Esaias ha rättens medgivande att få 
överlåta nybygget åt någon "enskild", som kunde försörja  honom på 
gamla dagar. Sonen Erik, den äldste av de hemmavarande barnen, 
var enligt denna Esaias' nya teori, tydligen inte längre aktuell som 
hemmanstillträdare efter  honom själv. Detta blir ju än märkligare 
mot bakgrund av att rätten nyss beslutat att Ella skulle flytta  hem 
med barnen, vilket han själv önskat och krävt. Och att det var Ella, 
som haft  hemmanet, när makarna gifte  sig 1724, störde tydligen 
inte heller logiken i Esaias' resonemang. Tingsrätten hänvisade 
honom till att "göra en ansökan hos Konungens Befallningshavande 
i orten om denna sak." 
Rätten kunde inte först  tvinga hustrun och barnen tillbaka och 
sedan medverka till att Esaias skulle få  sälja hemmanet till oskyld. 
Rätten insåg Esaias Thomassons "paranoida" förfall  och hänvisade 
honom till att på egen hand få  sköta en sådan plan. 
Till att börja med avstod emellertid Esaias från  att fullfölja  tanken 
att skriva till landshövdingen om tillstånd att få  överfora  besitt-
ningsrätten av nybygget på någon person utanför  den egna familjen 
och därmed göra sonen Erik arvlös. Från den 12 februari  1759 finns 
nämligen en skriftlig  överenskommelse med sonen Erik om nybygget 
i Vanha-Järämä. I ett protokoll från  tinget i Gällivare 1760 refereras 
huvuddelen av denna överenskommelse. Det framgår  att Esaias 
överlåtit åt sonen Erik "att jämte boskap och all lös egendom 
besitta, nyttja och bruka" hemmanet mot att Erik "skulle kläda och 
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föda  Esaias Thomasson och hans hustru till dödedagar samt som 
barn ägnar lydaktigt gå dem tillhanda." Om dessa villkor ej uppfyll-
des, skulle Erik betala besittningsrätten jämte två kor och tre får 
med summan 800 riksdaler kopparmynt. 
Överenskommelsen bröts. Erik infann  sig vid tinget i Gällivare 1760 
för  att klaga över att fadern  tagit så mycket ull under året att Erik 
"ej fått  nödiga kläder." Han tyckte också att fadern  mot den avtalade 
köpeskillingen - 800 riksdaler kopparmynt - antingen borde flytta 
från  hemmanet eller nöja sig med att bruka hälften  av det i sin livs-
tid, på villkor att denna hälft  sedermera skulle tillfalla  Erik. Men 
Esaias hävdade sina gamla planer. Eftersom  de inte kunde komma 
överens, ville Esaias ha en fullständig  delning av hemmanet, så att 
han kunde skaffa  sig den "förgångsman",  som var villig att uppfylla 
kraven som Esaias ställt. Han menade emellertid, att eftersom  Erik 
ännu ett år ville försöka  "vara i lag med fadern",  ville också Esaias 
försöka.  Men han motsatte sig varje tanke på att för  pengar lämna 
ifrån  sig detta hemman som han bebott och brukat så länge. Däre-
mot medgav Esaias att han varit nöjd med överenskommelsen, då 
den gjordes. Det var teorin och praktiken som inte gått ihop. 

Erik Esaiassson förnekade  att hemmanet skulle tåla en klyvning, 
eftersom  det endast kunde föda  9 kor. Detta hade blivit så mycket 
klarare, sedan Esaias Thomassons äldste son Hans tagit upp ett 
nybygge (Ruutti) inte så långt från  Vanha-Järämä och fått  några 
ängar, mest röjningsland, som vid en klyvning annars hade kunnat 
komma gamla nybygget till gagn. Detta hade enligt Erik också 
rätten kommit fram  till 1754, då undersökningen om ägorna 
genomfördes  för  det nya nybygget. Och Erik vidhöll ståndpunkten 
att på Järämä nybygge kunde inte två bönder "bli besuttna". 
Tingsrätten och befallningsman  Renhorn påminde nu parterna om 
att de i åratal levat med tvister och stridigheter och riktat klagomål 
om oförrätter  mot varandra. Det hade också från  båda sidor före-
kommit brottsliga inslag i motsättningarna. Och åtskilliga planer 
om förlikning  hade utarbetats för  att en gång för  alla lösa deras 
problem. Men allt hade dittills varit förgäves.  På grund härav samt 
därför  att detta mål rörde sig om "besittning av kronojord", som 
enligt 10 kap. i jordabalken ej kunde avgöras i häradsrätten, 
"förvisas  tvisten till Konungens Befallningshavandes  i orten 
avgörande." Landshövdingen i Västerbotten skulle alltså avgöra om 
hemmanet i Vanha-Järämä fick  delas eller ej. 
Häradsrättens utslag kunde vara ett tecken på att man inte passivt 
kunde medverka till att Esaias Thomasson ensam drev frågan  om 
hur hemmanet skulle kunna delas med åtföljande  stridigheter med 
sina närmaste. Ett par år tidigare (1758) hade ju rätten i samma 
fråga  hänvisat Esaias Thomasson till att på egen hand vända sig till 
landshövdingen. Nu engagerade sig rätten i problemet. Bakgrunden 
till den ändrade hållningen i målet torde ha varit att man skymtade 
en ny svårartad ekonomisk tvist på det ensligt belägna och bråkiga 
nybygget i Vanha-Järämä. För Esaias och Ella gällde frågan  att 
kunna leva sin ålderdom och ha sin bärgning på hemmanet. För 
den alldeles nygifte  sonen Erik handlade det om framtiden  som 
arvtagare till hela hemmanet efter  fadern.  Men vad än landshöv-
dingen beslutade, skulle ena parten genast anse sig förfördelad  och 
kränkt. Sonen Erik kunde inte tänka sig en delning mellan sig och 
Esaias och en "enskild person" som försökte  göra Esaias till viljes på 
ena halvan. Och Esaias motarbetade varje lösning som gick ut på 
att sonen Erik skulle ta över hela hemmanet och Esaias själv bli 



"inhysing." Detta senare påstod Esaias skulle kunna innebära att 
han finge  fara  "husvill" längs vägarna. Rätten visste också att 
hustrun Ella stod på sonens sida. Så hade det alltid varit. 
Ovanstående protokoll från  1760 har återgivits ganska ingående för 
att visa på ett tänkbart motiv bakom mordet på Esaias Thomasson. 
Tingsrätten kände givetvis väl till detta hemmansbråk, men någon 
skriftlig  bekräftelse  på en koppling mellan mordet och 
hemmansstriden har inte påträffats.  Och rätten kan ha menat att 
det växande hemmansbråket ändå bara utgjorde på sin höjd ett 
indicium mot sonen Erik, ett exempel av många på hur det bråka-
des. Men så bör man inte uppfatta  tvisten om hemmanet. Den var 
ett tydligt motiv för  mordet. Måttet av allt hat rågades genom att 
ingen part såg någon gemensam lösning på den laddade striden om 
hemmanet. 
Rätten ansåg öppet att sonen Erik och hans moder Ella var miss-
tänkta att ha haft  med dådet att skaffa.  Men bevisföringen  var svag. 
Inget motiv för  mordet redovisades utöver den allmänna osämjan i 
kretsen kring den mördade och att Esaias under sina timmar i 
själatåget flera  gånger sagt att han sett "ryggen" på Erik, vilket dock 
måste sägas ha varit en vag iakttagelse, eftersom  den unge sonen 
Hans, tillsammans med fadern  i skottögonblicket, inte hade sett 
någonting, bara "blivit häpen." Snårskogen på stranden hade varit 
tät. Och slutligen hade heller aldrig något mordvapen påträffats.  Allt 
detta var inget underlag för  en fällande  dom. 
"Urtima ting" enligt Kungl. brev den 18 oktober 1750 "om rättegång-
ens förkortande  i brottmål" skulle hållas genast efter  det att berörda 
personer kunnat sammanföras.  Häradsrätten i Gällivare hade ju 
den 24 februari  1762 (s.27 ovan) beslutat att "Urtima ting skulle 
hållas i målet om mordet på Esaias Thomasson." Erik Esaiassons 
påstådda "alibi" att redan ha befunnit  sig i Torasjärvi den tid på 
morgonen då Esaias mördades, blev självfallet  också den väsentli-
gaste frågan  i den fortsatta  handläggningen på det urtima tinget. 
Resterande punkter kunde nog bli mera en upprepning av Esaias 
Thomassons ganska enastående osämja med sin tids omgivning än 
ett bidrag till nya fakta  om händelserna morgonen den 11 juni 
1761. 
I väntan på att det urtima tinget skulle komma till stånd "fann 
Häradsrätten sig föranlåten  att inställa denna sak, till vidare under-
sökning och avgörande vid Urtima ting. Under tiden bör Erik 
Esaiasson och hans moder Ella Eriksdotter, med anledning av de 
för  dem besvärande omständigheter, föras  till Landsfängelset  i Piteå 
och därstädes hållas i förvar." 
I fånglistorna  för  Piteå Landsfängelse  under månaderna mars och 
maj 1762 finns  änkan Ella och hennes son Erik uppförda.  Texten 
lyder: "Nybyggareänkan Ella och dess son Erich Erichsson ifrån 
Lule Lappmark äro angifne  att hafwa  begått dråp av deras man och 
fader  Esaias Thomasson warit under Gellivare ting och tills vidare 
arrestering här blivit försänt  till Lands-fängelse."  Man lägger märke 
till att sonen Erik fick  felaktigt  heta Erichsson i efternamn. 
Svea hovrätt skulle slutgiltigt fastställa  dom i brottmål av detta slag. 
Det som skickades tycks enbart ha varit rannsakningshandlingarna 
och prästens betyg över deras kristendomskunskap och "förda 
leverne." Detta senare kunde nog innehålla åtskilligt i fråga  om 
deras allmänna beteende men knappast något om hemmansdel-



ningen som ett motiv för  mordet. Men dokumentet från  försam-
lingsprästen har inte återfunnits. 
Med en annan handstil än den i tingshandlingen finns  följande  text 
på det protokoll som finns  bevarat från  tinget i Gällivare den 22 - 24 
februari  1762: "Den å desse dagar hållne ransakning angående 
nybyggaren Erik Esaiasson i Järemä, misstänkt att hava sin fader 
till döds skjutit, är för  detta till höglofliga  Kongl. Hofrätten  insänd." 
Hur extratinget avlöpte är inte känt. Inga handlingar har påträffats. 
Och med fånglistorna  från  fängelset  i Piteå för  mars och maj 1762 
tycks all skriftlig  dokumentation upphöra i detta mål. 
Hovrättens utslag i brottmålet kommer för  all framtid  också att för-
bli okänt. Stora delar av hovrättens handlingar gick nämligen förlo-
rade i en brand 1802 och genom direkta utgallringar i hovrätten på 
1860-talet. 
Och Svea hovrätt kunde snabbt avgöra detta brottmål. Underlag 
saknades för  en fällande  dom, om man håller sig till de kända 
handlingar, som skickades till hovrätten. Det fanns  visserligen 
åtskilliga och besvärande indicier mot de anklagade, vilket också 
häradsrätten klart dokumenterade men inte någon detalj i anklagel-
seakten kunde anses binda dem vid brottet. 
Och på sommaren 1762 kunde Ella och hennes son Erik som fria 
medborgare återvända hem till nybygget i Vanha-Järämä. Det som 
också följde  dem åter till vardagen och resten av livet var rasslet 
från  en besvärande indiciekedja/ Svea hovrätt kunde inte fria  dem 
från  detta. Det kunde bara en oväntad upplösning på mordgåtan 
göra. 
Och den som sköt husbonden Esaias Thomasson på laxpatan vid 
pass klockan 4 på morgonen den 11 juni 1761 ändrade radikalt på 
några punkter historien om Vanha-Järämä: 
Esaias Thomasson fick  ingen ålderdom alls. Landshövdingen och 
tingsrätten behövde inte bekymra sig över något bråk om planerad 
hemmansdelning. Erik Esaiasson blev "besutten" bonde på nybygget 
i Vanha-Järämä efter  sin mördade far  och kriminalhistorien fick 
ytterligare en gåta i sin stora samling. 

DOMEN ÖVER DÖD MAN 

Kyrkan anger den 7(?) juni 1761 som Esaias Thomassons dödsdag. 
Tingsprotokollet preciserar Esaias' död till den 12 juni på morgo-
nen, ungefär  24 timmar efter  skottet. Om hans död finns  i kyrk-
boken endast noteringen "mördad" men ingen anteckning om att 
han blivit begravd. Av prästen tycks han ha blivit räknad till grup-
pen "döda utan status" (= döda, ej "upptagna i de avlidnas gemen-
skap", citat ur J u h a Pentikäinens "De döda utan status", 1969). 
Esaias fick  en "syndabegravning", dvs. prästen var närvarande men 
läste bara begravningsformuläret.  Enligt Pentikäinen var synda-
begravningen "avsedd för  dem som dödats i dueller, som dräpt 
varandra i vredesmod, sådana som dött i fängelse,  som levat ett 
ogudaktigt liv, som påträffats  döda, för  mördade barn och för  hals-
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huggna." Och möjligen hade Esaias Thomasson i livstiden eller 
genom sin "onda bråda död" kvalificerat  sig för  att efter  döden 
hänföras  till kategorin "döda utan status." Och visst var han hatad 
av många och saknad av få.  Ändock kan det finnas  skäl att i viss 
mån kvälja den tidens dom över död man. Han gjorde så gott han 
kunde utifrån  de förutsättningar  han hade och om dessa vet vi att 
det fanns  brister men inte vad de närmare bestod i. 

ERIK ESAIASSON 1733 - 1821 

Erik Esaiasson hade gift  sig den 20 januari 1760 och hade redan 
barn. Hustrun Sigrids ursprung kan i korthet sammanfattas  i föl-
jande genealogiska tabell: 

1. Sigrid Johansdotter, Eriks hustru, (proband), född  1728, 19 
juli på Hällan, Överkalix, död 1790, 26 oktober i Järämä. 

2. Johan Larsson, Sigrids far,  född  1702 på Hällan, Överkalix, 
bonde, död 1774, 5 november ("dödde uti kräftan").  Gift  första 
gången 1721, 25 juni med 

3. Sigrid Hindersdotter, Sigrids mor, född  1695, september i 
Bränna, Överkalix, död 1729, maj. 

4. Lars Johansson, Sigrids farfar,  född  omkr. 1670, bonde på 
Hällan, Överkalix, död 1719, januari. Gift  1693, 9 juli med 

5. Margeta Andersdotter, (Sigrids farmor),  (troligen dotter till 
bonden Anders Olofsson  i "Wännäs", Överkalix, född  omkr. 
1654, död 1721, och dennes hustru Margeta). 

6. Hindrich Ersson, Sigrids morfar,  född  omkr. 1665 i Bränna på 
hemmanet nr 5, 1 /8 mantal, klockare i Överkalix och bonde, 
död 1743, augusti. (Hindrich Erssons föräldrar  är också 
kända.) Gift  1692, 2 oktober med 

7. Kirstin Hindersdotter, Sigrids mormor, född  omkr. 1669 i 
"Rödop", Överkalix, död 1696, september, ("insomnade i blod-
sjukan"). 

Som synes är Sigrids släkt väl förankrad  i Överkalixbygden. Eriks 
och Sigrids familj  växte och följande  barn har noterats: 

Johannes * 1760, gift  1781, död 1822 
Ella * 1762 
Lisbeta * 1765 
Erich * 1772 

(Ytterligare barn kan ha fötts  i denna familj) 
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Före Gällivare sockens tid förekom  t.ex. namnen "Järämä" och 
"Ullatti" i kyrkböckerna för  Överkalix. Och invånarna från  dessa 
byar benämndes "lappar och lappfinnar".  Men deras föräldrar  var 
åtminstone för  Järämäs del födda  i Överkalix. Det som låg bakom 
de etniska namnen torde ha varit dessa invånares språk, klädsel, 
levnadssätt och inte minst hemortens geografiska  läge. I språkfrå-
gan bör ånyo sägas, att Esaias Thomassons föräldrar  hade finskan 
som hemspråk (modersmål). Esaias var alltså i första  hand finsk-
språkig. Hustrun Ella måste från  böljan ha varit dialekttalande 
(överkalixmål), men genom tidig flyttning  till Järämä torde hon 
också ha blivit finskspråkig.  För Erik Esaiassons del betyder ovan-
stående resonemang att tvåspråkigheten bör ha varit med ända från 
början. Och Erik gifter  sig med Sigrid från  Hällan, vilket styrker 
antagandet. Eriks son Johannes gifter  sig också med en kvinna 
(Christina) med anor från  Landsjärv och Svidjan i Överkalix. 
Järämä har sålunda under sin historia haft  en befolkning  som ända 
från  böljan nyttjat två språk, även om kunskapsnivån i de båda 
språken av naturliga skäl varierat. 

Erik Esaiasson hade under hela sin ungdom kämpat för  att nybyg-
get i Jä rämä skulle komma i hans ägo och förbli  odelat. När Eriks 
son Johannes gifter  sig 1781 kan emellertid diskussionen redan ha 
varit igång om att flytta  nybygget. År 1794 den 25 april fick  "Johan 
Eriksson i Sätter" beslut i ärendet om "flyttning  av boplats." När 
flyttningen  skedde är osäkert, men den blev som bekant av. Om 
Erik själv flyttade  från  sin strand i Vanha-Järämä kan i skrivande 
stund inte avgöras men det är troligt. I husförhörslängden  står han 
som husbonde till livets slut. Hans hustru hade dött av "sväljsjuka" 
1790 den 28 oktober, 61 år. (Enligt födelseboken  hade Sigrid redan 
fyllt  62 år.) Och samma år den 4 januari hade modern Ella slutat 
sitt stormiga liv. Hon skrivs nu som Ella "Hansdotter" efter  styv-
fadern  Hans Clemetsson. Eftersom  hon under hela tiden med 
Esaias Thomasson hetat Ella Eriksdotter kan man fundera  över 
namnbytet i livets slutskede. Hon sägs vid sitt frånfälle  vara 90 år. 
Enligt samstämmiga husförhörslängder  var hon född  1707 och 
därmed knappast äldre än 83 år. 
När Erik Esaiasson dör 1821, har nybyggets totala befolkning  vuxit 
till bortåt 30 personer. Och det var bara böljan. "Freden, vaccinet 
och potäterna" (Tegnér) skulle komma att sätta ordentlig fart  på 
folkökningen  också i Sätter. Så hade det j u blivit i övriga delar av 
vårt land. 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 

Otryckta källor 

RIKSARKIVET: 

Svea Hovrätts arkiv: Renoverade domböcker 

yästerbottens län, 1696, No 7 (Jöns Ifwarssons  klagomål mot Johan Grelsson i 
Ängesån). 

Gellivare Tingslag, 1762, 27 februari  (mordrättegången). 

Dito för  åren 1752, 1754, 1758 och 1760. 

Överkalixtinget, 1761, 22 och 23 december (Ella Eriksdotters och Erik Esaiassons 
ärekränkningsmål mot Hinrik Michelsson i Ängesån). 

Wiklundska avskriftssamlingarna  1 - 2500. 

Fånglistor, Landsfängelset  i Piteå, våren 1762. 

FORSKNINGSARKIVET, UMEÅ: 

(Mikrofiehe) 

Jordeböcker; Mantalslängder; Roteringslängder; Dopböcker; Husförhörslängder; 
Begravningsböcker; Räkenskapsböcker. 
(För Gällivare och Överkalix församlingar  m. fl.) 
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Sävar, Vännäs och Vindelns socknar). 106 s. 1996. Pris: 60 kr. 

42. Sölve Anderzén: TEACHING AND CHURCH TRADITION IN THE KEMI AND 
TORNE LAPLANDS, NORTHERN SCANDINAVIA, IN THE 1700s. 33 s. 1996. 
Pris: 50 kr. [Översättning till engelska av Scriptum 39.] 

43. Ingegerd Stenström: Förteckning över FAMILJEN LINDERS ARKIV. 53 s. 1996. 
Pris: 60 kr. 

44. Mari Ericsson: "ETT ÄDELT KALL BLEV DIG GIVET." Småskollärarinnorna i 
Jukkasjärvi skoldistrikt 1912-1930. 48 s. 1998. Pris: 50 kr. 

45. ISKYRKAN I JUKKASJÄRVI. Sakral symbol och pastoral funktion. 
Forskningsseminariet Turisten  i Iskyrkan  21-23 februari  1997. Red. av 
Sölve Anderzén. 81 s. 1998. Pris: 100 kr. 

46. Karin Snellman: Förteckning över HELMER GRUNDSTRÖMS ARKIV. 
40 s. 1998. Pris: 60 kr. 

47. Simone Pusch: NOMADSKOLINSPEKTÖRERNA OCH SOCIALDARWINISMEN 
1917-1945. 42 s. 1998. Pris: 50 kr. 

48. Edith M. Eriksson: HELMER OSSLUND OCH HANS SYSKON. 
Tidigare okänd korrespondens i familjearkiven.  57 s. 1999. Pris: 80 kr. 


