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Släktöversikt

Nr 1: Utdrag ur längden över fisketräsk 1553
Ur: Landskapshandlingar för Västerbotten 1553
År 1553 ägde birkarlen Joen Olsson Pajari (nämnd 1551-93) på Olkkuri gård i Kainuunkylä fiskerätten i
Kuoksusuando och Vittangisuando. Han erlade 12 markpund gädda i skatt för träsken. Joens sonsons
sonsons Lars Olofsson Lodwijk (son till Olof Nilsson Lovikka, sonsons till Nils Ludvigsson Lodvijk, sonsons
son till Ludvig Joensson och sonsons sonson till Joen Olsson Pajari) kom att anlägga ett nybygge i Kuoksu
några år före 1694.

Thz eftehrscriffna Registher
Lÿdher upå alle tresk
Som Liigge I Konungß
almenigh och the som them
brucke gör [...] anno 1553.
Försth
Aff Tornö Sochn
[...]
Kosua tresk halff mils tag: g: S: a:
Visanusuj halff mile tag: g: S: a:
Thz brucker
Ions olson i helsinge bÿen – 12 mpd. gedd

Nr 2: Ur domboken för Jukkasjärvi tingslag 1656, 1694 och 1696
Sammanfattningar av domboksnotiser. Den första rör Lars Jönsson Pirkkoi, nybyggare i Kuoksu 1646-59, de
två andra handlar om Lars Olofsson Lodwijk (1660-1735):

1656: "Lars Jonsson i Koxa" och "Jon Nilsson i Perokosa" [ Parakka] hade kommit överens med "Lapperna"
i Torne lappmark att godvilligen uppsätta ett nytt kronopörte, eftersom "det gamble ähr alt förfallit".

1694: Finnarna Lars Olofsson i Kuoksusuando och Henrik Mickelsson [Kyrö] i Vittangi tvistade "sigh
emellan om Jorde Ägor och Fiskerij". Erik Jönsson och Nils Hansson sattes av rätten att jämka mellan dem.

1696: Lars Olofsson Lodvijk i Kuoksusuando och Henrik Mickelsson Kyrö i Vittangi tvistade om de
slåtterängar som låg mellan Kuoksusuando och Vittangi. Det beslutades att Henrik Kyrö skulle bruka och
bärga: "den Öfre deelen om sin gård till Ängesland, och Lars där emoth den Nedre deelen om hindrichs
Gård, Kwåxssuando brevid".

Nr 3: Olof Larsson Kuoksus nybyggarbrev 1722
Olof Larsson Kuoksu fick år 1722 rätt att återuppta det nybygge hans far Lars Olofsson Lodwijk lämnat öde
år 1709. Ur Dombok för Jukkasjärvi tingslag 1722

Nybyggarsonen Olof Larsson ifrån Kocksovando företrädde, angifwandes sig wilja optaga Kocksovando
boställe, som nu på en lång tijd nembl:n 13 åhr legat öde alldeles, samt derföre effter förflutna frijhetz åhr
wederbörl: Cronones utskylder ehrlägga, erbjudandes derföre jämwähl borgen och löfftesmän effter
förordningarne och som befallningzman Petter Pipping här widh intet fann at påminna, lade rätten till Läns
och Nämndemäns beprövan, huru många frijhetz åhr han till dess cultiverande skulle behöfwa som för ortens
swaga wilchor skull och berörde Boställes utiråkade ödesmål tilldöma honom 15 åhrs frijhet för alla skatter
och utlagor, så att han i anseende där til första gången kommer att taxeras år 1736, hwilket doch H. H:r baron
och Landzhöfdingens widare approbation underkastas skall. Så emedan detta Kocksuoando effter noga gjord
undersökning förnimes lyda innom Lappmarkz rör och råmärcke så till dess skog och marck som fiske wattn,
warder berörde Olof Larson af Häradz Tingz Rätten efterlåtit lijkmätigt Kongl. M:tz Allernådigste Placater af
d. 27 Sept. 1673 samt d. 3 Sept. 1695 förenämde Kocksuando här inom Lappmarkz råå belägne ödeboställe,
fullkombl:n upptaga, husligen bebygga, samt dess tillhörlige Jordemån med åkers upptagande och ängars
röjande så excolera och upbruka, som det sig uppå denna orten giöra låter, doch förbiudes alt olaga och
öfwerflödigt svidiande, hwarigenom skogen kan utdödas wider böth som lagh förmåhr. Men effter förflutne
frijhetz åhe, bör denne Olof Larsson fullkombl:n som andra Nybyggare skattläggas, medh hwilke han öfwer
allt göres lijk och tillfölje deraf blifwa frij för knechte skrifning i alla tijder."

Nr 4: Ur domboken för Jukkasjärvi tingslag 1726-1736
Olof Larsson Kuoksu visade sig snart vara en märklig man. År 1735 ger landshövding Gabriel Gyllengrip
bruksinspektorn Samuel Mört (1691-1744) vid Kengis bruk rätt att överta nybygget, då Olof vanhävdat
ägorna. I och med detta blev Kengis bruk ägare till nybygget. Nedanstående är sammanfattningar:

1726: Anders Larsson Lodvik [bror till Olof Larsson Kuoksu] i Kuoksusuando besvärade sig över att Anders
Andersson Matti för fyra år sedan skulle ha druckit upp hans brännvin och även öl andra juldagsaftonen,
varför han skall ha lovat honom en Vuorso. Anders Lodvik hade dock ännu inte fått den utlovade renen.
Anders Matts bror Mickel Andersson Pallias, som åberopades som vittne, sade sig inte veta något om
denna sak och Anders Matti hävdade att Anders Lodvik för fyra år sedan på landsvägen hade druckit upp en
kanna brännvin, som tillhört hans husbonde. Eftersom inga vittnen fanns remitterades saken till förlikning.
1730: Olof Larsson från Kuoksusuando visade sig vid tinget "hehl full och drucken", varför han belades med
6 Marker silvermynts böter. Men "som han under upropen wiste sig mycket onyttig", och trots att han blivit
varnad bad tingstolken Mickel Jönsson Stålnacke "Kyssa märrafitta", blev han sakfälld till 10 Daler
silvermynt, "sig sielf till rättelsse och androm Wanartigom till åtwarningh".
1731: Olof Larsson Kuoksusuando hade blivit instämd att svara på Mårten Jönssons i Vittangi anklagelse att
han "olofligen skall borttagit" en båt av honom. Olof hade på tingsplatsen "blifwit efter ropader och söker",
men hade inte dykt upp, varför han sakfälldes till 1 Daler silvermynt för sin frånvaro.
Vid tinget året därpå meddelades att Olof och Mårten förlikats och att Olof lovat betala honom för båten
och omkostnader 6 Daler och 16 öre kopparmynt, vilket de befäste med handslag.
1732: Soldaten Anders Larsson Lodvik kärade till sin bror Olof Larsson Kuoksu "för något gjordt arbete",
som han inte fått betalt för, varför han av brodern fordrade en ko och två får. Det framkom att Anders hade
arbetat på att bygga fähus, pörte, kvarn och bod på Olofs nybygge, och dessutom hade han slagit hö åt
honom. Olof anförde att han redan hade givit Anders "åtskillige persedlar".
Efter "åtskillige Reciproce moverande inkast" kom dock bröderna till en vänlig förening. De kom överens
om att Olof skulle ge Anders en kviga och två får, medan Anders lovade att hjälpa Olof att föra hem timmer
och att tillsammans med honom hugga upp en stuga på "3 famnar inom Knutarne", "med hwilken förening
som parterna betygade sig wara nögde på begge sidor".
1736: Kronobefallningsmannen Anders Hazckell framvisade en resolution av landshövdingen baron Gabriel
Gyllengrip, daterad 1735 19/7. Landshövdingen skrev att bruksinspektorn Samuel Mört skulle få överta
Kuoksusuando nybygge, sedan Olof Kuoksusuando "så af sig kommit, at han det samma ey mera ombetros
kan". Samuel Mört hade dock åtagit sig att "honom med dess ofärdiga hustru och twänne små barn hos sig på
Nybygget behålla", "i betraktande af dess utfattiga tillstånd".

Nr 5: Beskrivning av Kuoksu år 1738
Ur: Hackzell, Anders (1738): ”Beskrifning om Torneå och Kemi Lappmarcker”

Kockswando ytterst af ÖfwerTorneå land och ifrån Junoswando by tre mil wid Torneå Älf, har Inspectorn
Samuel Mört till Åbo och 1/4 mil Långt utj norr oppföre Torneå Älf till nästa nybygge, Wittangi benämnd.
emot Wäster [egentligen söder] gränsar detta nybygge till Masugnen Junoswando 2 mil och öster [egentligen
norr] ut till Lainio nybygge 3 mil, hafwer allenast 1 t:s utsäde af sandjord och kan föda 5 kor af myrängar
och starrhö.

Nr 6: Ur domboken för Jukkasjärvi tingslag 1746-1779
Lars Larsson Mukka-Kuoksu (1727-1811) blev åbo på Kuoksu nybygge under Kengis bruk år 1765.
Nedanstående är sammanfattningar av domboksnotiserna:

1746: Samen Jon Olofsson Matti sade sig vara nöjd med att samen Olof Jonsson hade givit honom 6 Marker
kopparmynt i ersättning för att han i januari 1745 "på Kocksuwando Skog" hade beskyllt honom för
okyskhet.
1774: Lars Larsson Kuoksu (1727-1811) i Kuoksu intygade att fisket i Vittangisuando är "af ganska ringa
indräckt".
1779: Lars Larsson Kuoksu (1727-1811) kallades som vittne i ett mål som rörde pigan Marget Hansdotter
Lainios och drängen Henrik Hansson Lainios lönskaläge. Lars Kuoksu "intygade sig icke hafwa det ringaste
bekant" om saken.
1779: Nämndemannen Johan Hindersson Kyrö i Vittangi och nybyggaren Lars Larsson Kuoksu (1727-1811)
framträdde inför tinget och berättade att sedan de ringat en björn på berget "Kuoxuwara" vid övre ändan av
"Auniswara, en half mihl ifrån gården", så hade Erik Nilsson [Elingius] i Anttis "med flera sällar och hundar
samma Biörn bortskrämt", varför de krävde ersättning.
Erik Nilsson sade att han, Lainioborna Olof Hansson [Alapää], Henrik Mårtensson [Martti], Erik
Månsson [Maunu] och Lars Nilsson [Keisari], samt Kangosbon Zachris Olofsson [Nykäinen] hade varit på
jakt efter en annan björn, och att han först när de kommit upp på berget hade upptäckt att Johan och Lars
hade ringat en björn där. Erik Nilsson hade insett detta när han såg spåren efter Johans och Lars ackjor.
Johan och Lars svarade att de själva hade sagt till Erik Nilsson att de ringat en björn, och att han, som
hade varit "upphofsman och anförare" vid jakten, inte hade sagt något om saken till de övriga.
Erik Nilsson erbjöd sig nu gå ed på att han inte känt till något om Johans och Lars björnjakt innan han
kommit upp på berget. Johan och Lars förklarade sig nöjda med detta, men sedan Erik Nilsson blivit
undervisad av prästerskapet om "Edens dyra wigt" kunde han inte svära eden, utan erkände att Lars Larsson
Kuoksu hade sagt till honom att en björn var ringad på Kuoksuvaara eller Aunisvaara, varför han dömdes att
ersätta Johan och Lars med 2 Riksdaler.

Nr. 7 Lars Larsson Kuoksus bomärke
Ur: Dombok för Jukkasjärvi tingslag 1783
Lars Larsson Kuoksu (1727-1811) förrättade den 27 juni 1782 tillsammans med kronolänsman Carl Petter
Fijnberg och nämndemannen Filip Filipsson Parakkavaara ägosyn av Anders Hansson Kyrös (1758-1836)
nybygge Vittangi Nr. 3. Han undertecknade synesinstrumentet med sitt bomärke:

Nr. 8: Beskrivning av Kuoksu år 1788
Ur: Liljeblad, Samuel: ”Diarium för en Lappsk Resa Anträdd d. 29 Maji 1788”,
utgiven av Karin Snellman och Margit Wennstedt, Urkunden Nr. 15
(red. Karin Snellman), Forskningsarkivet,Umeå universitet, 1994.

Gorro fors [Porokoski] – förskräckelig och stor, vatn fkölgde öfver båten på alla sidor – hela forsen gick hvit.
Vid åbräddarne voro sandbankar. På ömse sidor Löfskog – längre in i landet barrskog. Vackra stränder
nästan öfver alt.
Molingcorva niva [Mollinkorva] brusar nog braf.
Cuaxu [Kuoksu] restes på ett vackert lugn vatn förbi.
Noimakoski [Nurmakoski], stridig och lång. Smärre forsar fors utföre – som snart stadnade i den
förfärliga Märlinga forsen [Meraslinka]. Vi stego i land för mera säkerhet skull. Det var förfärligt at se när
båten gick utför dess fall och klöf flere alnar högt opkastade böljor. (Större fors än Norrköpings.)
Glade åt vår båt och roddare.
Lyckelig stego vi åter i båten och pass[erade] sl[utet] af sam[ma] fors. Derpå litet lugnt v[atten].

Nr. 9: Lars Larsson Kuoksus ägor 1789
Detta synesinstrument är det äldsta bevarade dokumentet i släktens ägo. Det upprättades vid en så kallad
hysesyn hos Lars Larsson Kuoksu (1727-1811) och visar vilka marker han då gjorde anspråk på för Kuoksu
nybygges räkning. Dokumentet bör ha varit infört i 1790 års dombok för Jukkasjärvi socken, men detta års
dombok är, förutom en saköreslängd, inte bevarad.
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Lars Larsson Koåxo äre funnit til en flijtig Lans brukare och ökare förmenas åt sig.
Sålunda ware funnit intya
i Koåxo den 28 september 1789
Philip Philipsson

Anders Hansson

Anders Björnström
År 1790 Å laga Tinget med Juckasjerfvi Lappmarks Innbyggare är denna Huse Syn till Tings Rätten in
Gifven och utan Anmärkning ärkänd Betygar På Tings Rättens Wägnar
Per Ad. Ekorn

Nr. 10: Ur domboken för Jukkasjärvi tingslag 1786-1799
Sammanfattningar:

1786: Nybyggaren Lars Larsson Kuoksu (1727-1811) instämde sin måg Johan Bengtsson i Svappavaara och
krävde att denne skulle redogöra för arvet efter sin avlidna hustru, Lars dotter Ella Larsdotter (1752-1885),
vilken dog 5/12 1785.
Johan "gav vid handen" att hans hustru hade testamenterat sin egendom till honom. Lars invände att hans
dotter inte hade uppsatt något testamente innan hon avled, men Johan kallade hustru Greta Johansdotter och
hustru Brita Persdotter som vittnen på att Ella verkligen hade upprättat ett testamente.
Dessa lade fram ett av dem 1795 12/12 undertecknat intyg, som sade att Johan Bengtssons hustru Ella
Larsdotter "på sin sotsäng" kort innan sin död "med godt förstånd, och af fri wilja lofvat och Testamenterat
all sin qvarlåtenskap åt sin efterlämnade man Johan Bengtsson i Svappavaara".
Efter detta sade Lars, att han innan deras vigsel givit sin dotter och blivande måg en ko, en oxren, 1
Riksdaler i kontanter, en silversked, en bagge, två får och en kista. Efter "något tvistande" kom parterna
överens om att Johan skulle ge Lars 1 Riksdaler, varvid de förlikades och tingsrätten lät saken bero.
1786: Nybyggaren Lars Larsson Kuoksu (1727-1811) krävde att av samen Anund Persson Nupukkas änka
Anna Jonsdotter återfå de 1 Riksdaler, 18 Skilling och 6 Runstycken han lånat ut till hennes avlidne make.
Anna, som inte var närvarande, erkände skulden genom sitt ombud Mickel Jonsson Matti, men begärde
uppskov med betalningen. Lars Larsson Kuoksu gav henne detta uppskov på villkor att hon skulle betala
honom senast vid Andersmässotiden.
1788, §2: Kronolänsman Anders Björnström tilltalade pigan Brita Matsdotter Kurravaara (1761-1845) för
lönskaläge, sedan hon något efter allhelgonatiden 1787 hade fött ett gossebarn (Johan), som ännu levde.
Brita angav att ogifte Olof Larsson Kuoksu (1758-1838), som var dräng hos skolmästaren Per Grape i
Jukkasjärvi var far till barnet, något Olof nekade till.
Maria Lisa Larsdotter, Brita Larsdotter, Anders Berg, Gabriel Johansson och kronolänsman Anders
Björnström kallades som vittnen i saken: Anders Björnström vittnade att han en gång strax efter påsk 1786
legat i Brita Matsdotters faders stuga, och då hade Olof och Brita haft "Kiöttsligt umgänge". Han vittnade
också om att de "warit kjärliga" mot varandra. Även de övriga vittnena intygade att Olof och Brita "legat
samman",
Trots dessa vittnesmål sade sig Olof fortfarande vara oskyldig till det han anklagades för. Han sade också
att Anders Björnström "i wittnens närvaro sielf tillstådt det han med Brita Kiöttslig beblandelse haft", något
Björnström dock nekade till.
Då starka skäl talade för att Olof Larsson verkligen trots sitt nekande hade begått lönskaläge med Brita
Matsdotter ålades han att till nästa ting svära sig fri från anklagelsen med ed, samt att dessförinnan få sig

edens dyra vikt förklarad av prästerkapet. Brita Matsdotter, "vilken något ägtenskap med Olof Larsson icke
yrkar", dömdes att böta 1 Riksdaler och 32 Skilling samt att utge 32 skilling till Jukkasjärvi kyrka, samt
undergå enskild skrift.
Vid tinget året därpå (§34) framgick att Olof Larsson Kuoksu nte hade kunnat gå denna ed, varför han
dömdes till 14 dagars fängelse, samt att undergå enskild skrift och att skänka 1 Riksdaler och 16 Skilling till
Jukkasjärvi kyrka. Dessutom skulle han fram till dess barnet kunde försörja sig själv årligen bidra med 1
Riksdaler för barnets försörjning.
1788, §12: Gamle nämndemannen Henrik Jonsson Sarri klagade över att nybyggarna i Vittangi och Lars
Larsson Kuoksu (1727-1811) hade gjort intrång medelst fiskande i fisketräsket "Juostojerfvi", beläget över
16 mil från Vittangi by. Nybyggarna svarade att de hade fått tillstånd att fiska i Juostojärvi av vissa av
samerna.
Tingsrätten kom dock fram till att lappmarksreglementet av år 1744 förbjöd nybyggare i Lappmarken att
fiska och jaga längre bort än en halvmil från deras gårdar. De förbjöds därför att fortsätta fiska i Juostojärvi
vid vite av 1 Riksdaler och 32 Skilling.
1790, §1: Kronolänsman Anders Björnström tilltalade Pigan Margareta Johansdotter (1762-1826) för tredje
resan lönskaläge, sedan hon i november 1789 fött ett oäkta flickebarn, som ännu levde.
Margareta angav att barnet var avlat under äktenskapslöfte, och att fader var den med henne obesläktade
Olof Larsson Kuoksu (1758-1838). Olof förklarade att han var villig att ingå äktenskap med Margareta,
varför de av tingsrätten ålades att gifta sig, samt att till Jukkasjärvi kyrka böta 2 Daler silvermynt, vilket
motsvarade 1 Riksdaler och 32 Skilling.
1794, §48: Lars Larsson Kuoksu (1727-1811) krävde att samen Johan Larsson Heikkas änka Karin
Andersdotter Vinturi skulle till honom återlämna de 3 Riksdaler, 10 Skilling och 8 Runstycken som hennes
avlidne man i livstiden lånat av honom. Men då boet redan hade blivit skiftat inkallades samtliga Johan
Larsson Heikkas arvingar till nästa ting för att svara på stämningen.
Vid tinget året därpå (§51) var Johan Heikkas myndiga söner Johan och Lars, hans änka Karin
Andersdotter, mågen Anders Persson Riimi som var gift med Heikkas dotter Ingrid, mågen Jon Mickelsson
Nutti som var gift med Heikkas dotter Anna, samt de omyndiga barnen Henrik, Ella, Margareta och Sigrid
närvarnde
Lars Larsson Kuoksu inlämnade till rätten ett dokument daterat Jukkasjärvi 1795 6/2, där han intygade att
han till avlidne Johan Heikka överlämnat kontanter och diverse varor till ett värde av 3 Riksdaler, 10 Skilling
och 8 Runstycken, däribland två renostar för 8 Skilling, ett harrljuster för 4 Skilling och en hund för 8
Skilling. Han hade av Heikka mottagit en gammal härk värd 2 Skilling och en gammal järnbit värd 4
Skilling, varför 3 Riksdaler, 24 Skilling och 8 Runstycken återstod av hans fordran.
Anders Persson Riimi kunde varken neka eller jaka till att hans svärfader varit skyldig Lars Larsson
Kuoksu 3 Riksdaler, 24 Skilling och 8 Runstycken, men sade sig vara villig att gottgöra skulden om Lars

med ed ville styrka sin fordran. Lars sade sig vara redo att svära eden, varför han ålades göra detta till nästa
ting.
Vid tinget 1697 (§29) avlade Lars Larsson Kuoksu den ed han vid 1795 års ting ålagts att svära, varför
Johan Larsson Heikkas arvingar dömdes att betala honom 3 Riksdaler, 2 Skilling och 8 Runstycken, samt
rättegångskostnaderna på 40 Skilling
1794, §58: Lars Larsson Kuoksu (1727-1811) krävde att samen Mats Matsson Massa skulle ställas till ansvar
för att han låtit sina renar beta på Kuoksu nybygges ängar, samt under 1793 hade låtit renarna förtära 15
renlass myrhö på Haukijärvenvuoma.
Mats Matsson Massa intygades vara sjuk och kunde därför inte närvara vid tinget, varför målet sköts upp
till nästkommande ting. På Lars Larsson Kuoksu anhållan skulle nämndemannen Anders Hansson i Vittangi
tillsäga honom att fram till nästa ting inte låta sina renar vistas på Kuoksu nybygges ängar.
1795, §53: Nybyggarsonen Lars Larsson Kuoksu (1756-1835) stämde samen Knut Larsson Muddapuoli inför
rätta och krävde att han skulle ersätta honom med 1 Riksdaler och 32 Skilling för att ha skött Knuts hustru
och två barn när de legat sjuka i kopporna i Kuoksu. När målet upplästes framkom dock att parterna förlikts
"i wänlighet" sedan Knut betalat Lars 1 Riksdaler och 16 Skilling, varvid rätten lät saken bero.
1796, Bilaga N:o 5: Kronolänsman Anders Björnström, nämndemannen Anders Hansson Kyrö och
nybyggaren Lars Larsson Kuoksu (1727-1811) utsynade klockaren Johan Hindersson Kemis nybygge och
fiskevatten i Jukkasjärvi.
1798, § 28: Nybyggaren Lars Larsson Kuoksu (1727-1811) var ombud för samen Lars Hansson Panis när
denne tvistade med nämndemannen Anders Hansson Kyrö i Vittangi om en skuld, som Anders krävde att
Lars Panis skulle betala honom.
1799, § 46: Pigan Margareta Johansdotter Stålnacke hade instämt nybyggaren Lars Larsson Kuoksu (17271811) till tinget och krävde att av honom få den lön på 42 Skilling och 8 Runstycken i penningar, samt två
par skor, ett lintyg, två marker ull och ett förkläde, som hon sade sig ha innestående hos honom.
Lars Larsson Kuoksu anmärkte att Margareta inte hade fullgjort sin tjänst hos honom, utan enbart hade
tjänat från Andersmässtiden till Mickelsmässtiden, varför han hade gjort avdrag på hennes lön. Han
förklarade sig nu villig att ge henne lintyget och de 42 Skillingarna.
Margareta menade dock att hon redan innan hon trätt i hans tjänst hade sagt, att hon inte kunde vara kvar
längre än till Mickelsmässtiden, och att hon redan fått avdrag på lönen för detta, när hon istället för 4
Riksdaler hade fått 3 Riksdaler och 16 Skilling i lön.
Rätten beslöt att Lars inte kunde förpliktas utge mer än det lintyg och de 42 Skillingar han nu lovat betala
Margareta.

Nr. 11: Ur dombok för Jukkasjärvi tingslag 1818
Johan Persson Ylitalo (1785-1871) i Lainio hävar sig ha rätt till en fjärdedel av värdet av fyra björnar (4
Riksdaler riksgäldssedlar) som hösten 1817 dödades vid Ounisvaara. Det framkommer dock att björnarna
dödats av Anders Andersson Lasu (1789-1875) i Junosuando med biträde av Olof Larsson Kuoksu (17921874) och Filip Ersson (1791-1862) i Vittangi, varför Johan Ylitalos krav avvisas av rätten. Nedanstående
är en sammanfattning av den långa domboksnotisen:

Nybyggaren Johan Persson från Lainio att som han förledne höst tillsammans med nybyggarsönerna Filip
Ersson i Vittangi och Olof Larsson i Kuoksu under ungefär en halv veckas tid ringat fyra björnar, och sedan
utan att meddela Johan Persson dödat björnarna och tagit skinnen, att de måste ge honom en fjärdedel av de
fångade björnarnas värde, alltså 4 Riksdaler Riksgäldssedlar.
Svarandena hade meddelat käranden när de skulle gå och döda björnarna, men kärandens dräng Tomas
Johansson Gard, som käranden utrustat med matsäck för att kunna delta i jakten hade istället för att fullgöra
sitt uppdrag gått till Per Persson Vittangi och tagit tjänst hos honom och sedermera flyttat till Norge.
Käranden menade därför att han inte kommit till björnjakten eftersom han trott att hans dräng skulle göra det.
Istället kom Anders Andersson Lasu i Junosuando att delta i jakten.
Svarandena nekade att ge Johan Persson en del i björnarna, eftersom han inte själv delagit i jakten eller
skickat någon annan karl i sitt ställe. Käranden påminde då att svarandena borde ha meddelat honom att
varken han eller någon annan kom till jakten.
Käranden kallade Mårten Hansson Vivungi som vittne. Han berättade att han, samt käranden, drängen
Tomas Gard och Filip Ersson, som då arbetat för käranden, strax efter st. Mikaels dag följts åt till Kuoksu,
där de legat över natten. Dagen därpå hade Olof Larsson Kuoksu och Anders Andersson Lasu, som de hade
träffat i Kuoksu, begivit sig bort, utan att någon visste vart de tog vägen.
Mårten Hansson, käranden, Filip Ersson och Tomas Gard begav sig kort därefter mot Lainio genom
skogen. Filip och Mårten hade under färden burit ett käranden tillhörigt fönsterglas.
När de kommit ungefär en halv mil från Kuoksu nybygge blev de varse att Olof Larsson och Anders
Andersson tidigare gått åt samma håll och följt ett björnstpår, varvid käranden sa att ”det väl vore värdt at
någon af sällskapet äfven förfogade sig efter björnen”. Filip Ersson erbjöd sig att göra detta. Både han och
Gard var försedda med mat som de hade fått av käranden. De vek av efter spåret medan vittnet och käranden
fortsatte mot Lainio.
När Filip och Tomas Gard kom till Lainio efter drygt en vecka sa de till Mårten att de hunnit ikapp
björnen vid berget Ounistunturi. Olof Larsson kom sedan till Lainio, bärande de fönsterglas Filip Eriksson
lämnade i skogen till Lainio.
Mårten och Olof lämnade Lainio och vid Vivungi sa han Olof att käranden bett svarandena att söka
upp någon björn för hans räkning. Tomas Gard hade dock sagt till Mårten att han och Filip Ersson bara på
skämt hade hävdat att de hunnit upp björnen vid Ounistunturi, men att de funnit tre björnar vid Ounisvaara.
Anders Andersson Lasu kallades sedan och förklarade att han med bidräde av Olof och Lars (17971877) Larssöner Kuoksu ringat tre björnar vid Ounisvaara, och att Tomas Gard jämte Olof och Lars Kuoksu

gått att ringa den fjärde björnen, men eftersom maten inte räckte till hade de återkommit och Lasu hade
sedermera själv ringat den fjärde björnen. Lasu upplyste att han med biträde av Filip Ersson och Olof
Larsson Kuoksu hade dödat de fyra björnarna.
Käranden påstod dock att han tillsammans med kärandena hade ringat björnarna. Filip Ersson yrkade
att han hade gått att ringa björnarna för sin egen del och inte för kärandens och att den matsäck käranden
lämnat honom inte varit tillräcklig, varför han fått äta av sin egen färdkost. Mårten visste inte om Filip gått
för egen del eller för kärandens, inte heller hur mycket mat han fått av käranden. Filip påstod att han dagen
efter att han skilt sig från käranden varit tvungen att ta sig till Kuoksu nybygge för att skaffa mer mat.
Då käranden inte kunnat visa att han själv eller hans dräng eller någon annan deltagit i ringningen av
de björnar Anders Lasu, Filip Ersson och Olof Larsson dödat, och varken han eller någon i hans ställe
deltagit i dödandet av björnarna; och då svarandena inte kan lastas för att kärandens dräng Tomas Gard inte
fullgjort sitt uppdrag har käranden inte kunnat styrka sin rättighet att få del i de fångade björnarna.

Nr. 12: Förmering av nybygget Kuoksu Nr. 1
Ur dombok för Jukkasjärvi tingslag 1819
Bröderna Olof (1792-1874) och Lars (1796-1877) Larssöner Kuoksu ansöker om utökande av nybygget
Kuoksu Nr. 1:s ägor. Vid samma tillfälle utökade bröderna Johan och Hans Anderssöner Kyrö sitt nybygge
Vittangi Nr. 3 (Muotka). De som var närvarande vid tinget hade inget att invända mot att de två brödraparen
skulle få lägga de uppräknade ängarna och åkrarna till gården, varför saken hänsköts till Konungens
befallningshavande för Norrbottens län. Vid tinget 1820 (§ 5) framkom att denne bifallit ansökningarna och
att Olof och Larssöner Kuoksus nya ägor ökade gårdens skattetal med 1/32 mantal.

§:84
S:D: Inlämnades följande Syne Instrument: N:o 33 & N:o 34. Efter upläsandet hvaraf inhämtades att
Sökanden de för hvilka tracterne blifvit utsynte, äro söner till Krono nybyggares söner, hvilka ej ännu
erhållit Immision å Nybygget hvarunder Lägenheterne sökas; men något klander förspordes dock icke emot
tracternes intagande; Och som Jorden är af Krono natur,så föreständigas Sökandene til K:ns Respect: Bef:L
H:de i Länet, att under företeende af detta Protocoll, söka Stadfästa tillstånd, till de utsynte Lägenheternes
intagande i angifvit ändamål.
________________________
N:o 33
År 1818 den 28:de october hafver drängarne Olof och Lars Kuoxo Låtit utt syna följande Slog –
Tracter. Till för mering ått Krono Nybygge 1:o i Kuoxo.

Ko Lass

Ren Lass

Häst Lass

Kårtet vuåma

15

.

Välli jänka

5

.

Isso vuoman pä

1

.

Kjelisen jänka

1

.

Ljeko varan jänka

1

.

Isso vuåma

1

.

Niska jåcki

.

2

.

fron ymungiaisen vuopio till niska vuopin njemi

.

1

.

Kajwos jerfvi till ut dickning
Erkin Jerfvi till d:o
Rotti jerfvi till d:o ½ med Anders Lassu i Junosuando

fron Koto njemi till Läfva vuopio

.

2

Kuoxon Saren Länsen pä

.

1

å Samma Hålme så kallat målin Kårfva

.

.

1

så å samma Hålme så kallat haikara njemi

.

.

1

Panisen Lanto

1

Erkin Lanto

.

1

Larsin Ajo båda Hålmarne

.

2

.

På andra Sidan om viken gentemot gården

.

1

[...]

vid Sari vuopio Soo på hålmen

.

1

[...]

Fron norma muotka till norma njemi

.

1

[...]

1

[...]

Summa 29
Till Åker
Paijo Saren Tärma på nårra sidan om Elfven
På öfra sidan om Juppura vid gårds hålmen
d:o på nedra sidan om Juppura
På södra sidan om gården, ett styke
Suofva tärma in till [...] Åker utt mätt 400 famnar till Åker jord.
Så Lunda varder dätta utt Synt_
And: Holmström
Clemet Josepsson Lajnio

Morten Hansson

.

Nr. 13: Lars och Henrik Larssöner Kuoksu tvistar om arv
Lars Larsson Kuoksu (1756-1835) och hans bror, fiskaren Henrik Larsson Kuoksu (*1768) i Skibotn,
Lyngen, Norge tvistar om en ko, som Henrik menar sig ha rätt till som arv efter brödernas far, Lars Larsson
Mukka-Kuoksu (1727-1811), om en kista, som Henrik anser sig äga, samt om en del andra föremål. Lars
erbjuder sig gå ed på att fadern inte har testamenterat någon ko till Henrik, vilket bifalles. Målet bordlades
till nästa ting. Vid tinget 1821 svär Lars eden, men åläggs översända kistan de övriga föremålen till sin bror.
Ur: Dombok för Jukkasjärvi tingslag 1820 & 1821

[Dombok för Jukkasjärvi tingslag 1820]
Den 18 februari 1820
§39.
S.D. Försedd med så lydande fullkmakt:
”Fuldmagt
härmed gifves Länsman Erich Grappe fra Enontäkes fuldmagt at vid [...] hos min Broder Lars Larsson Kogso
[...] Ting som jeg hos bemelte min Broder har inde Staaende og som jeg nu i [...] min Sygelige eiestand hogst
hogst [....] [....] om. Og skal jeg forpligte mig til at [...] [....] Grappe [....] [...] for [..] som han hidbringer [...]
[...] Ting som jeg hos min Broder har tilgode og som til mig hidbringes.
Schibotten d. 14:d Nov:br 1819
Henric Larsen Kohsoo”
yrkade vice länsm:nen Eric Grape, såsom Ombud för Fiskaren Henric Larsson Kuoxu i Norrige, at dennes
broder Nyb:n Lars Larsson Kuoxu måtte åläggas utgifva hos honom innestående K:n tillkomm:de arf efter
parternes afl:ne fader Lars Kuoxu, enligt så lydande räkning:
”Lars Lars son Koåxo

Debet

[...] 1 St. Ko arf efter fadren__
2:ne St;n Kuddar__
1 St. får skins fäll___
1 St. Kista med inneliggande 4 Riks=
daler Koppar slantar__
vittangi den: 17 febr: 1820
Henric Larsson Kohsoo Koåxo genom E: U: Grape”
Lars Larsson Kuoxu svarade, at fadren hos honom för omkring tio år sedan aflidit och icket lemnat efter sig;
men det medgaf Lars Larsson, at brodren egde hos h:m innestående i förvar 2:ne kuddar och en fäll, tillika
med hvad som finnes uti den ofvan nämnte kistan, dertill Henrik Larsson skulle ega nyckelen om hand.
Hvaremot Lars Larsson påstod at kistan lemnat i arf efter p:nes afl:ne moder och tillhörde Arfvingarne

samfälldt.
Grape pst påstod, at p:nes afl:ne fader gifvit dem hvar sin ko och at Sr Lars K:ns ko vore hos brodern
innest:de, det denne ytterligare nekade. Äfvensom Grape uppgaf, at Henric Larsson skulle af modren fått
kistan till skänks, det Lars Larsson likaledes nekade.
S:n erböd sig med ed visa, at han icke innehaf egde sig bekant, at fadren gifvit dess broder någon ko,
eller at någon sådan vo K:n tilhörig ko vore hos s:n innestående; dermed K:de Ombudet nöjdes.
Afades:
Att S:n ålägges genast utgifva 2:ne K:n tillhörige kuddar och en fäll, som hos honom innestå, tillika
med kistan och hvad K:n deruti hafver förvaradt, hälsth S:n ej gittat visa sig äga någon arfsrätt till kistan,
kvilken brodren längre tid gagnat utan klander gagnat innehaft och gagnat. Och hvad koen vidkommer, så
bör S:n å nästa Ting, försedd med Prästbetyg öfver erhållen undervisning om vigten av edgång, edel:n visa,
at han icke eger sig bekant, det fadren i lifstiden gifvit K:n någon ko, som hos S:n vore innestående, eller
komit honom till nytta, vid den påföljd att S:n eljest anses hafva åt eden brustit.
Skrivet i marignalen: Uppskof.

[Dombok för Jukkasjärvi tingslag 1821]
Den 21 februari 1821
§7
S.d. Förekom Fiskaren Henric Larsson Kuoxus Ombud Vice Länsm:nen E. Grape meot Nybygg:n Lars
Larsson Kuoxu, uti upskjutne saken, rörande arfs utbekommande. Då K:de Fullmägtigen ingaf Upskofs
Protocollet, samt S:n inlämnade ej mindre följande betyg:
”Efter begäran gifwer wij wår betyg. att af ledne Lars Larsson Mocka i Koxo sade i sin Lifs tid at
ingendera af de sönerna som är i nårje får någonting arfwa efter honom. hvar på Herr medelst betyg Lämnar.
Wittangi d:o 20:de desember 1811
And: Hanss: wittangi
Hind. Johanson d:o”
än och Pastors bevis, at han fått undervisning om edens vigt; Allltså S:n aflade den föreskrifna eden, samt i
anledning av K:de Ombudets yrkande, förklarade sig nöjd, at utgifva tre brodren tillhörige slagjern, som hos
S:n vore innestående. Och sedan K:de Ombudet påstått rättegångskostnads ersättning, så fattades följande
Beslut:
At S:n, i anledning af den aflagda eden, frias ifrån krafvet af omstämda kokreaturet. Men tre
slagjern, som han erkänt sig innehfva och hvilka brodern tillhöra, bör S:n utgifva. Blifvande rättegångs
kostnader emellan desse närskylde Parter desto helldre quittad, som edgång i saken egt rum. Afsades.

Nr. 14: Ur dombok för Jukkasjärvi tingslag 1820
Lars Larsson Kuoksu (1756-1835) tvistar om ersättning för hälften av ett björnskinn med Anders Andersson
Lasu (1789-1875) i Junosuando. Målet avvisas av tingsrätten, eftersom Anders Lasu är bosatt i Övertorneå
(Pajala) socken, och Lars manas att lagsöka honom där.

Den 17 februari 1820
§15.
S.D. Nybyggaren Lars Larsson Kuoxu fordrade efter sig ersätt betalning för hälften av ett Björneskinn, som
Bonden Anders Andersson Lasu i Junusuando by af ÖfverTorneå Sochn skall försålt för 25 Rd:r Rgs:r och
hvilket Björneskinn tillhörde P:ne gemensamt.
S:n Lasu anmärkte, at han egde sitt hemvist innom ÖfverTorneå Sochen och borde der sökas och
stämmas af Kuoxu, om han ville fortsätta sin talan.
Utslag:
Som [...] är, at Lasu hafver sitt bo och hemvist inom ÖfverTorneå sochn och denna sak angår
skuldfordran, så kan H:R:n sig dermed en vidare befatta, utan [...] K:n at sin talan vid vederbörlig Domstol
utsöka. Afsagdt.

Nr. 15: Kvitto på köpeskillingen för Kuoksu gård 1821.
Olof Larsson Kuoksu (1792-1874) och Lars Larsson Kuoksu (1796-1877) köper hemmanet Kuoksu Nr. 1 av
brukspatronen Jonas Ekström för 100 Riksdaler banko. Kvittot är i släktens ägo.

Af Olof och Lars Larssöner från Kuoxo har undertecknad detta dato å Kuoxo Hemman Köpeskilling
bekommit Ett Hundrade /100/ RD: B:co som qvitteras _ Vittangi den 22 februari 1821
Jonas Ekström
Vittna
Johan Andersson

[halva sidan saknas]

Nr. 16: Beskrivning av Kuoksu år 1821
Ur: Zetterstedt, Johan Wilhelm (1822): "Resa i Sveriges och Norriges lappmarker, förrättad 1821", Lund.
J. W. Zetterstedt reste i Norrland 1821. Han passerade Kuoksu 10 juni 1821.

S. 164-166: Nå wi woro då ändtligen i Lappland! I det märckwärdiga landet, om hwilket jag läst så många
besynnerligheter, och hört ännu flera berättas. Det war den 10 Juni, Pingstedagen, kl. 3 e.m. Och nu woro wi
redan 26 mil ofwanför Torneå. Dånet af de böljor, hwilka framrusa öfwer stenarna uti Kurkio-koski, war den
första helsning, som mötte oss genast wid inträdet inom Lappmarks-gränsen, och detta dån räcker så länge
som forsen, ungefär 1/16 mil. Denna owänliga helsning lofwade icke något särdeles godt för de nykomne
gästerne, men Swerige har ej heller något bättre att bjuda den, som ankommer från Lapmarken. […]
Så ser det ut den första fjerdingswegen uppom Kurkio-koski. Då kommer Meras-linka, en fors,
längre och swårare än den wi nyss lemnat bakom oss, den kommer med flera stupande fall, och ryter
förskräckligt mot den ängslige båtfararen. Wid forsens nedra ända går i flera lodrätta afsättningar twersöfwer
hela forsen en bergshälla, som lemnar endast några få och trånga pass för båtpassagen, och blott på högra
sidan är båtens uppstakning möjlig. ¼ mil ofwanom Meras-linka nedfaller ett kortare strömdrag, som kallas
Nurma-niwa, hwilket namn troligtwis har afseende på de gräsfulla stränderna, inom hwilka den inneslutes.
Här äro dock icke annat än forsar, och idel forsar, och man gör sig underrättad, om man icke snart nått slutet
på dem? Nej, swara de uttröttade stakarena, på ögonblicket äro wi wid den steniga Nurmakoski, och de
framwältrande böljorne besanna också detta swar. Ända från Kurkio gård till slutet af denna fors, är elfwen
på de flesta ställen owanligt smal och hopträngd, men här utwidgar den sig och bildar ett spakwatten, så
grundt, att man endast midt uti detta sele finner en möjlighet att kunna framstaka båten. Begge arterna af
Swärtor (Anas nigra och fusca), samt Skräckan (Mergus Merganser) simmade i stora flockar på detta sele,
och wi kommo dem tämmeligen nära innan de begagnade sina wingars wapen till undanflygt. Botten i
sådane selet [sic] består af sand, och stränderna äro alltid låga, tufwiga, med starrgräs (Carices), Wide samt
Fjällbjörk (Betula nana) bewuxna.
Detta spakwatten, som heter Kuoxu-suando förer direkte till Kuoxu Gård, hwilken redan på långt
afstånd lyser så ny och så wacker på sin holme. Kl 9 e.m. stego wi ur båten och gingo opp till den första af
oss sedda Lappska Gästgifwaregård. Wi woro nu trötta till sinne och kropp, och hwad skulle icke då de
stackars karlarne wara, som hela dagen i 13 timmar, genom 5 forsar, hade modigt stridt mot alla de hinder,
hwilka förswåra framgåendet af den opp efter elfwen stakade båten. Wi behöfde alla hwilan och wi njöto den
uti Kuoxu till följande morgon.
Kuoxu Nybygge ligger på enungefär 1/8 mil lång holme, och har blott 1 Åbo [Lars Larsson Kuoksu,
1756-1835], men hwilken torde wara en af de förmögnaste Nybyggare i Lappland. Årliga utsädet wid gården
äro 3 tunnor Korn (ty Råg skulle här troligen icke kunna trifwas eller hinna mogna), och efter detta utsäde
skördas i goda år 15 till 16 tunnor. Nybygget, som har sina fäbodar och storägor på andra sidan elfwen, föder

8 kor, 2 hästar och 30 får. Jag såg en myckenhet menniskor wid gården i rörelse: karlar, qwinnor och barn,
och man sade mig, att de alla hörde till huset. Egenteliga Lappar syntes här inga.
På ömse sidor om Kuoxu holme (Finnarne kalla den Kuoxu Saari) är en stupande och stenig fors:
Mollinkorwa (Tjur-örat) och Pollinkurkio. Jag såg icke den sednare, som ligger på holmens högra sida, men
då wi d. 11 Juni om morgonen foro från Kuoxu, gingo wi uppför den krökning, som elfwens wenstra och
bredaste gren formerar, och der Mollinkorfwa med sina oräkneliga stenar besvärar den kommande, som opp
efter denna fors måste färdas. Regn och kall blåst gjorde dagen och resan föga behagliga. Brushanen
(Toranus pugnax) stod med sin utbredda halskrage wid elfstranden. Ofwanom Kuoxu Saari grenar sig elfwen
ånyo, och innesluter Poros Saari (Renholmen), som är ungefär 1/3 mil lång. Den högra grenen, som endast är
farbar (emedan den wenstra är, förnämligast mot slutet, nästan fylld af stenar), förer oroligt watten, men inga
böljor, undantagande på ett ställe, der ett stenskär stiger ut från landet till midten af elfsgrenen. Hela holmen
med dess stränder, äfwen som de motswarande af fasta landet, äro sandiga, stenbundna och bewäxta med en
låg tallskog. Deremot wid holmens öfre ända nedkastar den trotstiga Poros-koski (Renforsen) sina höga
böljor, och twingar att med lina från holmens strand draga opp den tunga båten. Skild från Poros-koski
genom ett litet spakwatten möter Oinas-koski (Wädurforsen) kort (1/32 mil) och lätt farbar. Strax ofwan
omfamnar elfwen åter en holme, och ett litet stycke deruppföre utskjuter från ömse sidor af elfstranden ett
stenskär, hwarmedelst bildas ett smalt pass, genom hwilket elfwen med snabb fart och några forsande böljor
framtränger; och här räknas halfwa wägen (3/4 mil) emellan Kuoxu och Wittangi by, dit wi öfwer ett stort
widgadt sele anlänge kl. 6 e.m.
S 197: Endast twenne Gästgifwerier finnas i Socknen, nämligen uti Kuoxu och Wittangi. Om således en
Resande, stadd i angelägna ärender (och här läre wäl knappt någon resa för ro skull), will passera åt något
annat håll, än just till och från dessa Gästgifwaregårdar, t. ex. från Jukkasjärwi, då får han mycket bryderi för
att kunna fortkomma.

Nr. 17: Byggnader i Kuoksu 1825
På Olof (1792-1874), Lars (1796-1877) och Hans (1798-1839) Larssöner Kuoksus gårdar fanns följande
byggnader år 1825. Ur: Arell, Nils (1983): Arbete och liv i Vittangi-Karesuandoområdet, Umeå, Umeå
universitets förlag:

1 st ny byggning 24 1/2 aln. lång och 9 1/2 aln bred, 5 aln. hög, består af ett pörte, förstugukammare och en
stufva; Alt väl inredd.
1 st ny Ladugård 23 aln. lång och 10 aln bred, 5 aln hög, består av fähus förstu och lada.
1 st ny Kokhus 6 1/2 aln lång, 6 aln bred och 3 aln. Hög.
1 st. gl hölada, 8 aln i 4 kant
1 st gl bod 6 aln i 4 kant, 5 aln hög i godt stånd
1 st ny Brunn 12 aln djup i godt stånd
1 st ny byggning, 18 1/2 aln lång 7 1/2 aln bred och 5 aln hög, består av 2 stugor och förstugu kammare. Alla
väl inredde
1 st ny stufva med kammare midtemot pörtet, 13 1/2 aln lång och 9 1/2 aln bred, oinredd
1 st gl pörte, 11 aln i 4 kant
1 st gl bod i godt stånd, 6 aln i 4 kant
1 st ny Ria, 9 aln i 4 kant, 4 1/2 aln hög.
1 st ny Sommar fähus, 12 aln lång och 9 aln bred
1 st Qvarn
1 st gl Smedja
1 st nytt fähus 13 aln lång, 9 1/2 aln bred och 4 1/2 aln hög
1 st gl foderlada 11 aln lång, 9 aln bred och 4 aln hög.
1 st gl fårhus
1 st gl kåta
1 st gl stall
1 st brunn i godt stånd

Nr. 18: Kuoksu gårds skatteläggningshistoria
Ur: Mantalslängd för Lappmarken 1826

Juckasjärvi Socken
Skattelagde krono Nybyggare
Kuoxu.

1

Olof Larsson______
Lars Larsson______

Ordinare
räntan
Banco.

3/32
2/23

Rökar

Mantal
krono

Nummer

1

Skattlagde
krono Nybyggare

0:30:0
0:30:0

Detta gl. Hemman har från äldre tider till år
1749 skattat 3 Dlr men då fått en tillökning
af 1 Dlr. Hvarefter det till och med år 1766
betalt 4 Dlr. Silf:mt. i Skatt. År 1767 har
5/32 Mant:l blifvit hemmnet påfördt, men
en:l Konungens Befall:haf:r:s Relat: d. 15
aug. 1819, har för nya Upodlingar Skatten
år 1820 vid Härads Rätten blifvit tilökt med
1/32 Mant:l; Sedan desse Åboer af Kengis
Bruks Ägare som hemmanet alt sedan 1738
innehaft, förwärfwat sig Bestittnings rätten
dertill, hafva de under d: 21 Aug: 1822
ärhållit högvederbörlig Imission å hvar sin
hälft deraf; Särskild Gård är ock efter den
tiden af Lars Larsson upförd.

[Kommentarer i marginalen]:
Igenom K.Befh:ds Utslag den 26 Nov. 1844 har Lars Larssons hemmansdel erhålit 1/32 mtl. Tillökning för
nya insyningar och utgör sedan dess 1/8 mtl. under N:o 2 i Kuoxu.
1/8 mtl. N:o 2 i Kuoksu till Skatte omfördt af Lars Larsson den 9:de Oktober 1857.

Nr. 19: Hans Larsson Kuoksu anlägger nybygget Kuoksu Nr. 2. år 1827
Hans Larsson Kuoksu (1798-1839) ansökte vid tinget i Jukkasjärvi 1826 om att de åkrar och ängar han
anlagt i Kuoksu skulle bli ett eget nybygge. Ingen som var närvarande vid tinget reste klander mot detta och
året därpå tillerkändes han nybyggarrättigheter av konungens befallningshavandes i Norrbottens län.

[Ur: Dombok för Jukkasjärvi tingslag 1826]:
§58
S.D. Företrädde krono vice Länsmannen Abram Ålin och ingaf ej mindre uti särskildta delar Konungens
Befallningshafvandes Remissorial Resolution af den 10:de Janunarii förledit år uppå Hans Larsson Kuoxus
ansökning, att vid Kuoxu hemans gårdar få tillstånd ett nytt heman inrätta, än och beskrifning öfver den Syn
som i följd af bemälde Resolution förättads lydande som så följer
År 1825 den 15:de October efter i Laga Ordning kungjord Termin, till allerödmjukaste följe af
Konungens Befallningshafvandes Resolution den 10: Januari innevarande år, infinna sig undertecknade hos
Sökanden Drängen Hans Larsson Kuoxu i Juckasjärvi Lappmark, för att syna och beskrifva de Åker och
Änges tillfälligheter om hvilkas intagande till inrättning af ett nytt Hemman berörde Lars [sic!] Kuoxu gjordt
ansökning hos Höga Wederbörande; Och Aflopp förrättningen uti följande Ordning, nemnligen

Nu
mm
er Till Gårds Tomt

Årlig Höafkastning
Ruckor

Lass

K.

Tun.

Utsyntes en trakt 20 F:r lång och lika bred, belägen vid Torneå Elf på östra
kanten af Kuoxusaari, vid pass 250 F:r i Norr från Kuoxu Gårdar och 6 ½
mil nedanföre Jukkasjärvi Moder Kyrka.

Åkerjord

Åkerjord
1

Färdig åker, belägen i Sydväst vid pass 120 F:r från Kuoxu
Gårdar_______________________________________________________ -

4

-

-

En tract 48 F:r lång och 32 F:r bred, belägen invid på Wästra sidan om
Gårds tomten, Jordmonen är mycket Stenbunden_____________________ 1

30

-

-

En tract invid på Norra sidan om Gårds tomten 50 F:r lång och 28 F:r i
norra ändan 15 F:r i Södra ändan bred, är mycket stenig________________ -

-

1

-

En tract på södra sidan om Gårds tomten 40 F:r lång och lika
bred_________________________________________________________ -

-

1

-

5

Haaramännyn jänkä ¼ mil i Öster_________________________________ -

-

-

2

6

Nikovuoma ¾ mil i öster________________________________________ -

-

3

-

2

Ängeslägenheter
3
4

7

Pannejoki ½ mil i Norr__________________________________________ -

-

3

-

8

Pannekuru ¾ mil i Norr_________________________________________ -

-

-

3

9

En myra i Norra ändan af Näwerijärvi______________________________ -

-

-

3

10

En dito i Norra ändan af Pickujärvi________________________________ -

-

-

3

11

Kortejänkä på östra sidan om Affenjärven joki ¾ mil i öster____________ -

-

-

3

12

Affen vuoman Alanenpää ¾ mil i öster_____________________________ -

-

-

6

13

En myra vid en Bäck Alapääsä Affenvuoma_________________________ -

-

-

6

14

Jåukaisvuoma ½ mil i nordost____________________________________ -

-

1

2

15

En myra Poro kosken alla på östra sidan om Torneå Elf ¼ mil i Norr______ -

-

1

8

16

En myra Potiman takana ⅛ mil i Norr______________________________ -

-

-

1

17

Tollikan salmen niska jänkä ⅛ mil i Öster___________________________ -

-

-

2

18

En myra Ylen bännä Ristin Autto ⅛ mil i Öster_______________________ -

-

-

3

19

Ristijänkä ¼ mil i öster__________________________________________ -

-

-

3

20

Härkäjärven jänkä ½ mil i väster__________________________________ -

-

-

6

21

Porokoskeniskan Lantto ½ mil i väster_____________________________ -

-

-

3

22

Jupukanniskan jänkä ½ mil i Söder________________________________ -

-

1

8

23

Puolivälisaadiojänkä ½ mil i söder_________________________________ -

-

-

6

24

Puolivälisaadio järvi till utdikning vid pass 100 F:r i längd och bredd, ½
mil i Söder___________________________________________________ -

-

2

-

Sawonsaaren putan manner, på västra sidan om Torneå Elf, ifrån Niskan
kautta Pudas till Porosaaren Putan alla vid pass 100 F:r lång och 5 a 10
Bred, beväxt med Björk och Wide_________________________________ -

-

1

2

26

Potikurkionniskan randa, beväxt med Wide__________________________ -

-

-

2

27

Hirsi vuopion susta Niska Rovannenään asti, vid pass 40 F:r lång och fem
bred, beväxt med vide__________________________________________ -

-

-

6

28

Mollinkorvan niska, beväxt med Wide och Björk_____________________ -

-

-

2

29

Mollinkorvan mucka___________________________________________ -

-

-

1

30

1 st: på Wästra sidan om Torneå Elf Ymmyräisen vuopiosta Ylös kåsin till
Lars Kuoxus äng, beväxt med Wide, ½ mil i Söder____________________ -

-

-

-

Nurman nifvan alla 1: st: ifrån Nurmanivan Alusta till Wini lahden Alasen
niemen, beväxt med Wide, 3/4 mil i Söder__________________________ -

-

-

-

Summa 2

2

20

4

25

31

Sålunda vara synt, beskrifvit och befunnit; betyga, År och dag som ofvan
Abr: Ålin

Anders Hansson i Vittangi

Clement Josephsson i Lainio

Nämndeman

Nämndeman

som inför den församlade Tings meningheten upläst, utan att någon anmärkning der mot de insynte
trakternes intagande gjordes; och derpå

Resolverades
Ehuru de uppgifne och utsynte lägenheterna icke äro så så belägne att de med tillämpning af Lähnets
egen gällande afvittrings stadga, kunna komma att falla innom det tillämnade Nyhemanets blifvande område,
Likväl och och då uti denna ofruktbara och kh kalla del af landet få heman kunde anläggas i händelse icke
andra dugliga lägenheter finge använd intagas; än som innom området komma, anser Härads Rätten för sin
del, att då de uppgifne Änges tillfällena afkasta så mycket hö att däremot kunde efter Ortens beräknings sätt
utfordas fem ko Kreatur och en häst, det Sökanden bör berättigas ett nytt heman deraf upparbeta inrätta.
Hvilket likväl beror på Konungens Befallnings hafvandes i Lähnets prövning och afgörande, hvaraf härom
må må anmälan göras, som föreständigas.
____________________________________
[Detta svar från Konungens befallningshavande återfinns i Riksarkivet, i avskrift bilagd Lars Larsson
Kuoksus ansökan av år 1840 – se nr. 25]:

Konungens befallningshafvandes uti Norrbottens höfdinge döme Utslag, uppå Hans Larsson
Kuoxus ansökning om anläggning af ett nytt hemman af odisponerade invid Kuoksu by
belägne Lägenheter, Gifwet Piteå, å Lands Contoret, den 24:de October 1827
I Grund af erhållit förordnande har Krono Länsmannen uti Juckasjärfvi församling redan den 15:de October
1825 Synt och beskrifvit de för Nyhemmans inrättningen utviste Lägenheter på sät det vid förrättningen
upprättade act uti härefter i afskrift bifogade Juckasjärvi Tingsrätts Protocolls Utdrag för den 28:de Februari
sitledit år intagne Synes Instrument utvisar; Och inhämtas deraf, att Sökanden för Nyhemmans inrättningen
utvist Gårds tomt vid Torneå Elf, på östra kanten af Kuoxusaari, Åkermark derstädes till en vidd af Två
Tunneland två Kappeland och Ängesmark på Tjugonio särskilta ställen, uppskattade till en årlig afkastning af
Tjugo Lass och Fyra Ruckor hö,__
Som desse utsynte Lägenheter icke blifvit hvarken vid Syne förrättningen eller vid den sedermera
inför Härads Rätten skedde ytterligare undersökning bestridde, och desamme funnits odisponerade, samt
enskildt egovälde förut icke underlagde, samt i jemförelse med öfrige Nybygges ställen i Orten, synes vara
till det sökta ändamålet tjänlige och andvändbare; Alltså och då sökanden företett Prästs bevis om god frägd
samt ock rättighet att samme utsynte Nyhemmans lägenhet intaga och upparbeta, med rättighet till skog och
muhlbete till husbehof å tillgränsande allmänning, Och tillägges sökanden för detta upparbetande och
behörga tillstånd sättande Tjugo års frihet från utgörande af skatt och Ränta, eller till och med år 1847,
harförinnan Nybygget skall vara försvarligen iståndsatt så att skatt och ränta då kan utgå och hvaröfver
Kronofogden i Fögderiet, till hvilken en afskrift af detta utslag för behörig anteckning skyndsammeligen
aflämnas, åligger att hafva tillsyn, och därest försummelse skulle förmärkas sådant behörigen anmäla.
Den härmed icke åtnöjde, äger att inom Fyra månader, hvarje månad till trettio dagar räknad efter
häraf hållen bevislig del sine Besvär uti Kongl: Majt:s och Rikets kammar Collegium ingifva, hvarvid ej
mindre bevis öfver hvad til del af utslaget erhålles bör bifogas, utan ock en Cancellie avgift af Sextio
Skillingar Banco, skall erläggas, var efter besväranden åligger att antingen sielf eller genom Ombud så tidigt

från Kong:l Collegium uttaga och vederbörande tilställa besvärsskriften med åtecknad Communications
Resolution; att behörigt bevis derom till Kong:l Collegium varder ingifvit innom tvänne månader räknade
ifrån Communications Resolutionens dato, och det allt vid den påföljd att Besvären i annat fall Kong:l
Kammar Collegium ej komma under pröfning utan målet anses förfallet och ur Diarierna afskrifves. År och
dag som ofvan
Carl Sparre
(sigill)

A. Bergström

Nr 20: Ledighetsintyg för Olof Larsson Kuoksu
Olof Larsson Kuoksus (1792-1874) intyg om ledighet till äktenskap. Ur: Pajala; Bilagor till lysnings- och
vigselböcker 1820-75.

1828:
Nybyggaren i Kuoxsu by af denna Församling Olof Lars Son är född år 1792, har med enfalldig
Christendoms kunnskap ärligen begått den Hel. Nattvarden, ärligen bivisat allmänna Gudstjensten och
Catechismi förhör, är till lefvernet ärlig, till ägtenskap, mig veterligen, ledig och fri för bevillningen.
Attesterar
Lainio den 19 mars 1825.
Per Palmgren
Brudgummen: Ofvanstående_
Bruden: Stina Ulrika Olofsdr
1 Rdr. Bet.

Nr. 21. Henrik Larsson Kuoksu döms till fängelse för poststöld
Henrik Larsson Kuoksu (1808-1858) är den enda släktmedlem som blivit dömd för något brott. Han dömdes
vid ett urtima ting 19 december 1831 till 20 dagars fängelse på vatten och bröd samt uppenbar kyrkoplikt
för stöld. Nedanstående är ett referat av rättegången, som bygger på protokollet vid det urtima tinget, vilket
återfinns sist i domboken för Jukkasjärvi tingslag 1831.
Sedan mitten av 1700-talet sköttes postgången i Torne lappmark av så kallade postförare. Dessa åtog sig
att mot förhållandevis hög betalning forsla posten en viss sträcka. Under 1800-talets första hälft gick posten
från Alta i Norge till Haparanda genom Torne lappmark via Kautokeino – Karesuando – Idivuoma –
Soppero – Vittangi – Kuoksu – Junosuando, och sedan ned genom Tornedalen. Lars Larsson Kuoksu (17961877) var postförare på sträckan Kuoksu – Junosuando – Kuoksu Vittangi. Den post som fördes till
Haparanda och sedan vidare därifrån över havet kallades "norska posten". Posten fördes i två väskor, en
som var låst och en som var öppen.

Den 10 juli 1831 meddelade postmästare L. Silfwerbrand i Haparanda Kungliga postdirektionen att "den
obehagligheten erfarits" att den låsta postväska som ankommit från Norge till Haparanda den 8 juli, hade
blivit "af Wåldsverkan öppnad under wägen och plundrad", varvid flera brev hade rivits sönder. Ett brev i
den öppna väskan var dessutom uppbrutet. Av det som stod att läsa i det uppbrutna brevet framgick att det
hade innehållit 22 Riksdaler Banko – en summa som motsvarade en tredjedel av att genomsnittligt nybygges
värde.
Silfwerbrand hade satt in "Alla söndrige brefwen" i kuvert och skickat dem till adressaterna, då de inte
var värre rivna än att de fortfarande var fullt läsliga. Han kände inte till om några brev hade försvunnit på
vägen.
Därmed inleddes en undersökning om vad som hade hänt. Man kom fram att posten från Alta hade
innehållit 22 brev adresserade till personer i Hamburg, Gävle, Torneå, Köpenhamn, Stockholm, Helsingborg,
Ystad, Karlstad, Östersund, Arkhangelsk, Bergen, Christiania (Oslo), Bremen, Trondheim och Mattila i
Nedertorneå, och att inga av dessa brev saknades.
Men vem var den skyldige till det "våld" som begåtts på breven? I oktober hade man kommit fram till att
allt pekade på att drängen Henrik Larsson Kuoksu i Kuoksu, som hade fört postväskorna från Kuoksu till
Junosuando var den skyldige. Kronobefallningsman Per Öhrling skrev att Henrik sades ha erkänt stölden ur
det förseglade brevet, och att han därför kunde förmodas vara skyldig även till åverkan på breven i den låsta
postväskan. Därför kallades till urtima ting för att utreda saken. Detta ting skulle hållas i Kuoksu by den 19
december 1831.
Vid det urtima tinget satt Haparandas borgmästare E.A. Curtelius som tillförordnad domare. Nämndemän
var den gamle häradsdomaren Anders Hansson Kyrö (morfar till den anklagades svägerska Eva Kajsa
Poromaa) i Vittangi, Klemet Josefsson Lainio, Isak Johansson Ylinenpää i Jukkasjärvi, Lars Olofsson
Kurravaara (kusin till den anklagade), Nils Persson Niia i Talma. I all hast inkallades också nybyggarna
Anders Andersson Lahti i Vittangi, Filip Johansson Stålnacke i Svappavaara och Nils Ersson i Vittangi som
extraordinarie nämndemän.
Rättegången började på förmiddagen. Vittnena i målet kallades in var för sig, så att de inte skulle kunna

påverka varandras utsagor. Därför var de närvarande inte förrän vid domen medvetna om vad de andra hade
sagt.
Det första vittnet var postföraren Per Johansson Rova i Soppero. Han hade något efter midsommaren
1831 mottagit norska posten av postföraren Johan Magnusson Riska i Idivuoma. Sedan hade han själv fört
posten till postföraren Nils Henriksson Kyrö i Vittangi och lämnat den där utan att någon "främmande
person" var närvarande. Postväskorna och breven var då ännu oskadda.
I Vittangi hade kronolänsman Abraham Ålin lagt två egna brev och ett brev från "prästmannen" Anders
Fjellner i den öppna postväskan. Sedan hade Nils Henriksson Kyrö – som han själv berättade – fört posten
till Kuoksu.
I Kuoksu hade Henrik Larsson Kuoksu emottagit postväskorna av Nils, eftersom hans "broder och
husbonde" postföraren Lars Larsson Kuoksu var bortrest. Henrik hade enligt Nils besiktigat postväskorna
och inte funnit något fel på dem. Sedan gav han sig av mot Junosuando.
Nästa vittne var postföraren Lars Larsson Kuoksu själv. Han sade att han hade varit på husförhör i
Svappavaara när norska posten ankommit, och att han därför inte visste något om väskornas och brevens
tillstånd. Lars hade lämnat sin far, "gamle Lars Kuoksu", sin syster Brita Kajsa och brodern Henrik kvar på
gården när han reste till Svappavaara. Henrik hade fått stanna hemma just eftersom man väntade att posten
när som helst skulle ankomma.
Lars berättade vidare att Henrik hade sagt till honom att han på väg till Junosuando först tagit landvägen
till en båtplats i höjd med forsen Ojustankoski. Där hade Henrik fortsatt ned för älven i båt, och när han gick
i båten hade han lagt ned postväskorna i en medhavd matsäck, eftersom han befarat att de annars kunnat fara
illa i forsen.
När Henrik sedan hade tagit ut postväskorna ur matsäcken erfor han att ett brev hade brutits upp och att
sedlar till ett värde av 22 Riksdaler Banko hade ramlat ur brevet. Henrik hade sagt att han hade lagt dessa
sedlar i sin egen ficka, eftersom han var rädd att någon skulle stjäla pengarna i Junosuando. När han hade
kommit fram till Junosuando hade han informerat postföraren Johan Johansson Johdet om saken och visat
honom det uppbrutna brevet.
Sedan vittnade den anklagade Henrik Larsson Kuoksu själv. Till en början sade han att han inte mindes
om han hade forslat norska posten till Junosuando i slutet av juni. Rätten varnade dock honom att han skulle
tala sanning, varefter han sade att nu kom ihåg att han tagit emot norska posten av Nils Henriksson medan
brodern var på husförhör i Svappavaara.
Henrik sade att han inte hade undersökt breven i postväskorna, utan nöjt sig med att konstatera att själva
väskorna var oskadda när han tog emot dem. Han sade sedan att han – som brodern hade sagt – först rest
landvägen, men vid Ojustankoski bytt till båt.
I båten kom han ihåg att han inte hade undersökt breven han tagit emot. När han nu granskade breven i
den olåsta väskan hade han råkat riva upp ett av dem och sett att det låg 22 Riksdaler Banko i sedlar i brevet.
Han tog pengarna i förvar "till dess ägaren af penningarne påträffades", eftersom han befarade att pengarna
skulle kunna förkomma i Junosuando, inte minst som han hade hört sägas att postföraren Johan Johansson
Johdets far Johan Gustavsson Johdet brukade "kröna falska tjärtunnor och nyttja falskhet i ett och annat

avseende."
När Henrik kom till Junosuando hade han visat far och son Johdet det uppbrutna brevet och berättat vad
som hänt, dock utan att säga något om pengarna, eftersom han inte litade på dem och han själv ville
överlämna pengarna till deras ägare.
Pengarnas ägare var, sade Henrik, prästen Anders Fjellner (1795-1876) i Jukkasjärvi. Henrik han hade
med en dräng skickat bud till Fjellner och på så sätt informerat honom om vad som hänt. Sedan hade han
själv överlämnat pengarna till honom under en resa till kyrkan i Jukkasjärvi. Slutligen sade han att han inte
hade sett något fel med postväskorna när han överlämnade dem till Johan Johdet i Junosuando.
Då frågade kronolänsman Abraham Ålin Henrik varför han, när han i juli 1831 var i Junosuando, hade
velat växla pengar hos Lars Andersson Lasu och vad dessa pengar kom ifrån. Henrik nekade inte till att han
velat växla pengar, men svarade att det rörde sig om hans egna pengar.
Därefter tog rätten paus fram till klockan tre på eftermiddagen. Det beslöts att Henrik Larsson Kuoksu
sättas under bevakning fram tills rättegången återupptogs.
På eftermiddagen bekräftade postföraren Johan Johansson Johdet att postväskorna inte hade varit skadade
när Henrik Larsson Kuoksu lämnade dem i Junosuando. Johan Gustavsson Johdet vittnade att Henrik, när
han visade honom och sonen det öppnade brevet, hade sagt att "därifrån vore nog penningar borttagna", men
att han inte hade sagt att han tagit dessa pengar i förvar. Inga främmande personer hade varit närvarande när
Junosuandoborna tog emot posten.
Anders Fjellner berättade sedan att han den 22 juni 1831 hade lämnat brevet med pengarna, som skulle
skickas till Stockholm, till kronolänsman Ålin, eftersom denne tänkt resa till Haparanda. Ålin hade dock inte
kommit iväg, utan hade istället lagt brevet i postväskan till Haparanda. Brevet hade innehållit 22 Riksdaler
Banko i något nötta sedlar.
Brevets adressat i Stockholm hade meddelat Anders Fjellner att brevet kommit fram, men att pengarna
saknades. Sedan hade Fjellner hört av kronolänsman Svanjung i Pajala (vilken kände till saken med det
uppbrutna brevet) att Henrik Larsson Kuoksu velat växla 22 Riksdaler Banko i sedlar till mindre valörer i
Junosuando. Någon hade återlämnat de försvunna 22 Riksdalerna till Fjellner den 28 november 1831. Det
var dock inte fråga om just de sedlar som försvunnit. Vem denne "någon" var ville han inte säga.
Lars Andersson Lasu i Junosuando vittnade att Henrik Larsson Kuoksu verkligen hade velat växla 20
Daler i sedlar hos honom. Han hade sett att Henriks plånbok var full av pengar, men han visste inte varifrån
Henrik fått dem. Även Johan Johansson Mukka och hans son Johan Petter Johansson Mukka vittnade att
Henrik hade velat växla pengar hos dem.
Postföraren Johan Johdets syster Greta Johansdotter Johdet vittnade att hennes syster Lena Stina frågat
Henrik när han i juli var i Junosuando: "om posten nu hade blivit rövad", varvid Henrik svarade "nej". Sedan
hade Lena Stina frågat Henrik hur mycket pengar som fanns i den senaste posten. Han hade då svarat "något
över 30 Riksdaler".
Slutligen krävde rätten att Anders Fjellner skulle uppge vem som hade återlämnat pengarna till honom.
Han svarade då att den anklagades bror Hans Larsson Kuoksu (1798-1839) sagt att Henrik Larsson Kuoksu
skulle ersätta honom för de förlorade pengarna. Sedan hade Hans gått iväg och kommit tillbaka med Henrik,

varefter de överlämnade 22 Riksdaler banko i sedlar.
Trots alla dessa vittnesutsagor fann rätten att Henrik Larsson Kuoksu nekade till att ha brutit upp brevet
eller rivit sönder de övriga breven. Rätten gav Anders Fjellner i uppdrag att "väcka" Henriks "sinne för
sanningens uppenbarelse", varefter de gick ut för att samtala om saken. Fjellner utfärdade också ett intyg där
han skriver att Henrik Larsson Kuoksu har försvarlig kristendomskunskap, att han årligen begått nattvarden,
samt att han "hittills mig vetterligen fört ett ärligt lefwerne och röjer i sitt väsende ett enfaldigt och lättroget
uppförande".
När Fjellner och Henrik var borta kallade rätten in Hans Larsson Kuoksu, som bekräftade att han varit
med när Fjellner fått tillbaka sina pengar. Han sade dock att han inte visste något mer om saken. Henrik och
Anders Fjellner återkom sedan, men Henrik nekade fortfarande till anklagelserna.
Slutligen meddelades domen. Nämnden hade kommit fram till att Henrik Larsson Kuoksu överbevisats
om att brutit upp Anders Fjellners brev, som innehöll 22 Riksdaler Banko i sedlar och att han sedan
"olovligen hade tillägnat sig" dessa pengar, varför han hade begått stöld.
Dock hade det inte framkommit några bevis på att det var Henrik som hade gjort åverkan på de
sönderrivna breven och uppbrutna postväskorna från Norge. Han frikändes därför från denna anklagelse.
För sin stöld skulle han enligt 40 kapitlet 1§ Missgärningsbalken böta det stulnas tredubbla värde, alltså
66 Riksdaler banko. Kunde han inte betala dessa böter skulle han sitta 20 dagar i fängelse på vatten och bröd
på Piteå kronohäkte. Dessutom skulle han en söndag utstå offentlig kyrkoplikt – han skulle alltså under en
gudstjänst ställa sig på pliktpallen och offentligen bekänna sitt brott. Domen skulle underställas Svea hovrätt,
och fram till dess utslag ankom skulle Henrik hållas i förvar.

Nr. 22. Henrik Larsson Kuoksus fängelsvistelse 1832
Ur: Fånglista från Piteå länshäkte för januari, februari och mars månader år 1832
Fång Lista från Pitheå Läns Häckte för Januarii Månad År 1832.
År och dag då Delinqventens
Delinqventen Namn
är tagen i
Häkte

1832
Januarii 12

Brottet
hwarföre
han är
Häktad

Tiden när
och stället
tid han
fösänder att
undergå
Ransakning

Drängen Hindric Stöld
Larsson Kuoxu

Tiden när han till Fängelset
Återkommer af hwilken Domstol
samt när och huru han blifvit
dömd

Anteckningar
Kong:l
HofRätte
n

Konungens
Befallings
hafvandes
Antekningar

Drängen Hindric Larsson Kuoxu
Ankom till Fängelset den 12
Januarii Förpassad af Herr
Borgmästaren E.A; Curtelius;
sedan han å Urtima Tinget uti
Kuoxu af Öfver Torneå Socken
den 10:de sistl: September blifwit
dömd för begången Stöld av en
uppbrutet Bref att Böta Sextio
Sex Rd:r Banco, eller i brist däraf
undergå Tjugo dagars Fängelse
vid Vatten och Bröd; undergå en
Söndags Uppenbar Kyrkoplikt uti
Öfver Torneå Kyrka, Och som
Utslaget är underställt Kongl.
Majestet och Rikets Swea Hof
Rätts vidare Granskning; skall
Kuoxu under tiden här i fängelset
uti förvar hållas___

Fång Lista från Pitheå Läns Häckte för Februarii Månad År 1832.
År och dag då Delinqventens
Delinqventen Namn
är tagen i
Häkte

1832
Januari 12

Brottet
hwarföre
han är
Häktad

Drängen Hendric Stöld
Larsson Kuoxu_

Tiden när
och stället
tid han
fösänder att
undergå
Ransakning

Tiden när han Anteckningar
till Fängelset
Kong:l
Återkommer af HofRätten
hwilken
Domstol samt
när och huru
han blifvit
dömd

Konungens Befallings
hafvandes Antekningar

Se förra listan De 28:de Februari ankom
Kongl: Svea Hofrätts
Utslag af den 8:de i
samma måndad,
hvarigenom Härads
Rättens blifvit faststäldt
och då Kuoxu sig härmed
nöjd förklarat, insattes
han den 29:de Februari till
vatten och brödstraffets
undergående.

Fång Lista från Pitheå Läns Häckte för Martii Månad År 1832.
År och dag då Delinqventens
Delinqventen Namn
är tagen i
Häkte

Brottet Tiden när och stället
hwarföre tid han fösänder att
han är
undergå Ransakning
Häktad

Tiden när han Anteckningar
till Fängelset
Kong:l
Återkommer af HofRätten
hwilken
Domstol samt
när och huru
han blifvit
dömd

Konungens
Befallings
hafvandes
Antekningar

1832
Januarii 12

Stöld

Mars den 25
Återkom
Kuoxu till
Fängelset,
sedan han
undergått
Kyrkoplikten
för att
ytterligare
förvaras

Den 20 Mar
uttogs Kuoxu
ifrån vattn och
bröd rummet
och undergick
kyrkopligten i
Piteå Stads
Kyrka den
25:te i samma
månad,
hvarefter han
den 30:e
förpassades till
sin hemort.

Drängen Henric
Larsson Kuoxu

Den 25: Mars
utsändes Kuoxu till
Piteå Stad sedan han
hafvandes undergåt
20 dagar fängelse vid
Watten och Bröd, för
att undergå den
honom äfwen ådömda
Kyrkoplikten
Mars den 30:de
Affärdades Kuoxu till
Torneå

Se förra listan

Nr. 23: Uppgifter till näringstabellen för år 1834
Ur: Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Övriga handlingar 1834-66

Kuoksu, Olof Larsson [1792-1876]:
Bomullstyg
-

Ylletyg

Lärft

18

12

Blågarn
30

Vadmal
50

Limkokn.
-

Fåravel
8

Kuoksu, Lars Larsson [1796-1877]:
Bomullstyg
6

Ylletyg

Lärft

12

20

Blågarn
-

Vadmal
30

Limkokn.
4

Fåravel
6

[Siffrorna motsvarar ungefär den genomsnittliga produktion för gårdar inom Jukkasjärvi socken detta år]

Nr 24: Ledighetsintyg för Lars Larsson Kuoksu
Lars Larsson Kuoksus (1796-1877) intyg om ledighet till äktenskap. Ur: Pajala; Bilagor till lysnings- och
vigselböcker 1820-75.
1838:
Krono Skatte Nybyggaren Lars Larsson från Juckasjärfvi Lappmarks församlig; Kuoxu by, befunnes vara
född år 1796, har med hedrande Christendoms kunskap och berömlig vandel förenat ett alltid redbart manlig
väsende samt Christendoms förhören och Herrens heliga Nattvard sidst den 26/12 1835 bevistat. Han är
vitterligt ledig att äktenskap ingå samt har haft smitt Koppor. Attesteras af Juckasjärfvi
den 23 mars 1836
Ingemar Lindstedt
Pastor i Juckasjärfvi
[Sigill]
Ofvanstående betyg eger ännu nedanskrifne dag allan kraft_ Attesteras Juckasjärfvi den 22e Decemb 1837.
Ingemar Lindstedt
Pastor i Jukkasjärfvi
[Sigill]
Förestående Krono skatte Nybyggare begär Lysning med Bonde Dottern Eva Caisa Henriks dr. Porromaa
som till Ägten skaps Contractet är ledig och hinderslös. Pajala den 23dje Jan. 1838_
P.Stenborg.

Nr. 25: Lars Larsson Kuoksu ansöker om att få nybygget Kuoksu Nr. 2
År 1837 flyttade Hans Larsson Kuoksu med sin familj till Skibotn, Lyngen, Norge. Han avled där av
nervfeber 1839 21/7. Hans änka Helena Greta Larsdotter Keisari (*1801) gav senare samma år
nämndemannen Johan Nilsson Fjellborg i Jukkasjärvi i uppdrag att sälja nybygget (ang. detta – se nr. 19).
Hans Larsson Kuoksus bror Lars Larsson Kuoksu (1796-1877) köpte nybygget för 50 Riksdaler
riksgäldssedlarr. För att erhålla imission på nybygget sände han 1840 in följande ansökan till Konungens
befallningshavande i Norrbottens län. Originalhandligarna till nedanstående ansökan finns i Riksarkivet:

Till Kongl: Majt:s Befallningshaf:de i Norrbottens Län!

Enligt i afskrift bifogade utslag den 24:de October 1827. har väl min broder Hans Larsson i lifstiden, fått
tillstånd af uppfundne Lägenheter anlägga ett Krono Nybygge med 20 frihets år, antecknat under N:o 2 i byn
Kuoxo, men i anseende till Lägenheternes svaga beskaffenhet, har min Broder flyttadt till Norrige och der
aflidit; hvarefter dess efterlemnade Enka Helena Greta Lars Dotter, till mig öfverlåtit Nybygges
anläggningen för 50 Rdr. RGS, som bilagorna A och B utvisa__ Uti djup ödmjukhet måste jag således
anhålla, att varda uti berörde Nybygges anläggningar inrymd, och att få samm förena under en rök med mit i
Kuoxo innehafvande Krono hemman 3/32 Mtl. emot tillökning i skatten, af hälst 1/32 Mtl, vid frihets årens
utgång, och att desse måtte nådgunstigt föröka med Tjugu, att de sammanräknade må blifva Fyratio, hvarom
jag så mycket häldre vågar göra mig förhoppning, som inom Kustlandet, sådan frihets tid beviljas oaktadt
upptagaren under denna tid utom odlings understödet, njuter årlig uppfostrings hielp__
Kuoxo den 26 Februarii 1840
Lars Larsson
Krono hemmans innehafvare i byn Kuoxo
Juckasjärvi Lappmarks församling_
Uppå begäran skrfvit af:
J.G. Sundbaum

[Bilaga] A
Enligt den mig af afledne f.d. Krononybyggaren Hans Larsson Kuoxus Enkas Helena Greta Lars Dotter
Kejsares lämnade uppdrag uti skrifvelse af den 15de. Sistledne November, uplåter jag å hännes vägnar åbo
och besittningsrätten till Krono Nybygget N:o 2 i Kuoxo by af Juckasjärfvi Lapmark, hvilket hennes afledne
man inlyst och upptagit, till kronobonden Lars Larsson, emot en Köpe Summa Stor Femtio Rdr. Rkgl.
Sedlar, hwilken summa redan är betalt och härmedelst qvitteras, hvilket härmed i tillkallade Wittnens när
varo bekräftas. Juckasjärfvi den 27:de December 1839.
Johan Nilsson Fjellborg

Attesteras:

[Bomärke]

Ragnar Laestadius
Anders Hansson Spett
[Bomärke]

____________________________________
[Bilaga] B
Fuldmagt
for Johannes Nielsen Jocåsjervi til paa mine Vegner, paa lovlig Maade at realisere min eiende Plads Samm æn
med paastaaende Huuse, och Skal Alt hvad Johannes Nielsen i denne Anledning maatte fortage sig v ære
gjeldende, såm om det var gjort af meg selv med Laugværge. _
Skibottn i Lÿngen d: 15. Novbr. 1839
Till Vitterlighed

Hellene Grethe Lars Datter

Hansen

som laugværge

[...] Figenschau

Isak Johansen
Begge med [.....]

[....] fuldmagts [.....] [.....] har jag [...] uten [.....]
[Namnteckning]
[.......]
At [.....] Hellene Grethe Lardatter for [trasigt] upholder sig i Lyngens Præstegjeld, och at hendes Ma[nd]
Hans Larsen Goåxo döde sig i [....] [trasigt] [....] hermed paa Forlangende._
Lyngen 18:de Norvember 1839

N.W. Christie
Sogneprest till Ly[ngen]

Nr. 26: Beslut om brandstöd till Lars Larsson Kuoksu
Lars Larsson Kuoksu (1796-1877) får brandstöd av Jukkasjärvi socken för brandskador på kläder och
möbler. Ur: Jukkasjärvi kyrkoarkiv: Sockenstämmoprotokoll 1832-60

1841 7/2:
Beviljade Allmogen 20 Rdr Rgs. såsom Nådegåfva åt Lars Larss Kuoxu till ersättning för dess gjenom brand
å Kläder och möbler lidne Skada.

Nr. 27. Konungens befallningshavande i Norrbottens läns utslag på Lars
Larsson Kuoksus ansökan av år 1840
År 1841 kom svaret på Lars Larsson Kuoksus (1796-1877) ansökan av år 1840 (se nr. 25). Konungens
befallningshavande samtyckte till att lägga samman nybyggena Kuoksu Nr. 2 och halva Kuoksu Nr. 1 till ett
nybygge med namnet Kuoksu Nr. 2. Originalhandlingen är i släktens ägo.
Konungens befallningshafvandes uti Norrbottens Län utslag uppå Lars Larssons i Kuoxu by af Juckasjärfvi
Lappmar den 1:e Junii hit ingifne ansökning, att emot förhöjning i skatten efter frihets årens utgång, få under
en rök sammanlägga Krono nybygget N:o 2 med Krono hemmanet N:o 1 Tre trettiotvåendels Mantal bägge i
nämnde by äfwensom att med Tjugu år erhålla förlängning i frihets tiden för berörde Nybygge, i anledning
hwar af Krono Fogden Pehr Öhrling genom Resolution af den 8:de September 1840, blifwit anbefalld, att
antingen sjelf eller genom wederbörande Krono Länsman förrätta laga Af och Tillträdes Huse och Ego Sun å
ifrågavarande hemman och Nybygge samt efterskrefne Syne Instrument af den 4:de October hit ingifvit.
Gifvet å Lands Contoret i Piteå Stad den 26:te November 1841.__
Detta ärende har jag i öfverwägande tagit och beträffande förs frågan om sammanläggningen, Så,
enär af ofwan åberopade Syne Instrument ådagalägges, att, i hänseende till ängarnes sämre beskaffenhet, ej
mer än tränne kor Kunna å Nybygget winterfödas, samt de under N:o 1 i Syne Instrumentet upptagne
lägenheter, hwilka vid Handläggnings Syn blifwit såsom Rödningsland under Nybygget beräknade, äro af
den beskaffenhet att oaktadt alla möjliga tänkbara åtgärdes widtagande icke kunna sättas i fruktbärande skick
hwarigenom tillfälle saknas att kunna förmera Nybyggets hö tillgång, och Nybygget följakteligen ej kan
såsom särskildt hemman bestå, pröfwar jag skäligt tillåta sökanden under en rök sammanslå berörde
Nybygge N:o 2 och Krono hemmanet N:o 1 Tre Trettiotvåendels Mantal i Kuoxu by af Juckasjerfwi
Lappmark, med honom ålaggd skyldighet att destamma lagenligen häfda och widmagthålla och det wid
Besittnings rättens förlust samt därmed förenad skyldighet att efter wärdering ersätta hwad en blifwande Syn
kan förefinnas wara i häfden försummadt. Kommande frågan om förhöjning i skatten att i laga ordning
behandlas efter de för Nybyget beviljade frihets årens utgång.__
Beträffande åter den sökta förlängningen i dessa frihets år så skall frågan derom, hos Kong:l Maj:t
och Riktes Kammar Collegium anmälas. Af detta Utslag skall en bestyrkt afskrift aflemnas till Krono Fogden
och Häradsskrifwaren i Orten för anteckning i Jordeboken och Krono Räkenskaperne.__
Den härmed missnöjde äger att inom äger att inom Fyra månader, hwarje månad till trettio dagar
räknad efter häraf hållen bevislig del sine Besvär uti Kongl: Majt:s och Rikets Kammar Collegium ingifwa,
hwarwid ej mindre bevis öfwer hwad del af Utslaget erhållits bör bifogas, utan ock en Cancellie avgift af
Sextio Skillingar Banco, skall erläggas hwarefter Beswäranden åligger att antingen sjelf eller genom Ombud
Så tidigt från Kong:l Collegium uttaga och wederbörande tillställa Beswärsskriften med Åtecknad
Communications Resolution, att behörigt bevis derom till Kong:l Collegium varder ingifvit inom twänne
månader räknade ifrån Communications Resolutionens dato, och det allt wid den påföljd att Beswären i
annar fall i Kong:l Collegium ej komma under [pröfning utan målet anses förfallet och ur Diarierna
afskrifves.]

Afskrift: År 1841 den 4:de October inställde sig undertecknad till ödmiukaste följe af Konungens
Respective Befallningshafvandes förordnande och efter förut erhållet uppdrag af Krono Befallningsmannen
Herr Pehr Öhrling, för att werkställa Af och Tillträdes Ägo och Huse [syn], så väl å Lars Larssons förut
innehafvande Krono hemman N:o 1 Kuoxu Tre Trettiotvändedels Mantal, som också å det af nämnde Lars
Larsson förvärfvade oskattlaggde Krono Nybygget Under N:o 2 i samma by, hwilket Nybygge han i
anseende till Lägenheternes swaga beskaffenhet, genom ansökning af den 26:te Februarii sistlidet år erhållet
få förenadt under en röt med sitt förut innehafwande Krono hemman hwarwid sedan till förrättningens
biträde sig infunno Nämndemannen Philip Johansson Stålnacke och Nybyggaren Lars Larsson Kurkio, syn
werkställdes på sätt som följer:
Hus och Lägenheter under Lars Larssons förut innehafvande Krono hemman N:o 1 i Kuoxu
Afstånd

Wärdet af verkställd
byggnad och odling

Wärdet af erfoderlige
byggnader och odlingar

Banco

Färdig äng Banco

Rödnings
land

1:mo Manbyggningen bestående af Pörte,
Stuga, förstuga och kammare, åtta famnar,
två och en half famnar bred, fem alnar hög,
är uppbygd af Ägaren och ansågs i
kostnaden stiga till___________________

200

Lass R.

Lass R.

2:o Strandbyggnaden bestående af stall,
boningsstuga, förstuga och kammare, sex
famnar lång, två och en half famnar bred
sex alnar hög är uppbyggd af dito och
värderades till_______________________

195

3:o En stolpe bod sex alnar lång fyra och
en half alnar bred och dito hög__________

30

4:o En ny Ria Nio alnar lång, sju och en
half alnar bred och fyra och en half alnar
hög, uppbyggd af Ägaren och troddes i
Kostnad stiga till_____________________

30

5:o Ett fähus tio och en half alnar långt, sju
och en half alnar bredt, fyra och en half
alnar högt, uppbyggt af dito och värderades
till________________________________

50

Åbyggnad

6:o En foderlada sju och en half alnar lång
Nio alnar bred och fyra och en half alnar
hög_______________________________
Alla dessa hus finnas vara i godt skick.
Åker
bestående af lermylla ansågs kunna besås
med En och en half Tunna Korn utsäde___
Tillfälle till ytterligare uppbryta åker Två
Tunneland hvilket ansågs kunna fulländas

26

32

med användande af Fyratio dagsverken à
trettiotvå skillingar___________________

Wall Ängar
1:mo Gårdsgärdet ansågs afkasta________

3

2:o Wid sommarfähuset_______________

1

6

2

4

Rödnings Ängar
3:o Nurmasuando belägen i syd ost______ 1
En del häraf är beväxt med vide och
Björkskog och troddes efter werkställd
röjdsel, hwartill ansågs åtgå tjugu
dagsverken á Trettiotvå skillingar i
afkastning gifwa_____________________

1

4:o Kuoxusuannonpää i syd____________ ½

1

2

5:o Pajju saari nära Gården_____________

1

3

6:o Paljasaari ibidem_________________

6

7:de Saarenpää ibidem________________

2

8:de Saarenvuopion suu i syd ost________ 1

1

Myrängar
9:de Haujijärven pää öster_____________

1½

1

8

10:de Luosajänkä i öster_______________ 1

1

2

11:e Niskanjänkä dito_________________ ¾

1

5

12:e Lackavaaran vuoma dito___________

2

5

13:e JärfiKainen_____________________

1½

14:de Lainiovaaranjänkä i Nord_________ 1

6

15:de Ruobtet Kuru i Nor ost___________

½

16:de Tallikan vuoma i syd_____________ ¼

6

17:de Kortetvuoma dito_______________ ¾

4

2

18:de Wälijänkä_____________________

1

2

19:de Isovuomanpää i Öster____________

6

20:de Liikovaaranjänkä i Nord__________ 1

3

21:a Kiilisenjänkä____________________ ½

3

22:a Isovuoma_______________________

3

23:e Paninsenlanto___________________

6

24:e Erkinlanto______________________

3

Summa_

475

-

-

27

1

40

-

-

1

-

Hus och Lägenheter under det av Lars
Larsson nu förvärfvade oskattlagda Krono
Nybygge N:o 2 i Kuoxu
Åbyggnad
1:mo en stuga sex alnar lång sju alnar bred
fyra alnar hög, är uppbygd av förre åbon
Hans Larsson och ansågs i kostnad stiga
till________________________________

60

2:o En bod fyra alnar långt sju och en half
alnar bredt, Tre alnar högt, värderades till_

10

3:o Ett Fähus sju alnar långt sju och en half
alnar bredt, Tre alnar högt, värderades till_

12

16

4:o En foderlada Nio alnar långt Nio alnar
bredt och tre alnar högt_ Troddes i
byggnads kostnad stiga till_____________

18

32

2

32

Åker
1:mo bestående af mager sand jord ansågs
årligen kunna besås med tvänne kappar i
kornutsäde, är uppbruten af Hans Larsson,
som derå ansågs hafva nedlagt fyra
dagsverken à trettiotvå skillingar________
2:o Tillfälle att ytterligare uppbryta, nära
vid ofvan stående Åker ett och ett halft
Tunnland ansågs kunna verkställas af en
person på sjuttio dagar à trettiovå
skillingar___________________________

46

Ängar
1:mo Gårds Gärdet troddes årligen böra
afkasta_____________________________

1

2:o Haaramännun jänkä i Öster__________ ¼
3:o Liikovuoma ibidem________________ ¾
3:o Pannetjoki i Norr_________________

8
1

1

¾

1

8:de Avenvuoman alainen pää i Öster_____ ¾

1

5:o Pannetkuru ibidem står i Grundläggnings Immision uppskattadt till tre
ruckland, men har totaliter upphört att
wexa sedan det första gången blifwit
bärgadt.____________________________
6:o En Myra i norra ändan af Puckusjärfvi
är i grundläggnings syn värderadt till tre
ruckland men nu upphört att växa________
7:de En dito i Norra ändan af Näverivuoma
är i grundläggnings syn värderadt till tre
Ruckland men nu af samma beskaffenhet
som den föregående__________________

32

9:de En Myra vid en bäck belägin wid
ofwannämnde ställe__________________

¾

1

10:de Joukaisvuoma i Nord Ost_________ ⅓

3

11:e En Myra under Poro koski på östra
¼
sidan af Torneå Elf i Norr______________

8

12:te Pottinmaan takana en Myra är
uppskattadt till ett Ruckland men har i
senare tider upphört att växa.___________
13:de En myra öfverom Ristinauto är i
¼
grundläggnings syn uppskattadt till tre
Ruckland, men nu befanns wara af så sank
botten att den i anseende därtill icke kan
bärgas_____________________________
14:de Ristinjänkä ibidem under fäfot och så ¼
beskaffad att den icke kan bärgas________
15:de Härkäjärfven jänkä i Vest_________ ½

2

16:de Porokosken niskan lanto i vester____

1

17:de Jupunkan niskan jänkä i sednare tider
upphört att växa, i Söder_______________
18:de Puotivälisadionsaadion järwi i syd__ ½

1

1

6

7

19:de Följande Tracter Sajvonsaaren
puhdanmanner, Pothinkurkion niskanranta,
Hirivuopion perä, Mollin Korvanniska och
Nurmanivaan alla, hwilka utgöra
stränderna af Torneå elf, samt wid
grundläggnings syn, äro till Rödningsmark
insynte befunnos vara af så mager
beskaffenhet att oaktat alla möjliga
tänkbara åtgärders vidtagande, likväl icke
längre kunna i fruktbärande skick ställas__
Summa: __

103

32

__

46

32

__

____ ____

Sedan denna syn sålunda för sig gått, ansågo synesmännen, att å det gamla hemmanet, kan underhållas sex
kor, en häst och tio får, samt å nybygget allenast twå Kor. Kuoxu som ofvan.
Ragnar Laestadius
Philip Johansson Stålnacke
Lars Larsson Kurkio
Vidimeras
Ex officio
[Namnteckning]

Nr. 28: Ur dombok för Jukkasjärvi tingslags häradsrätt 1842
Kronobefallningsamannen Per Öhrling har nåtts av ett rykte om att det i Kuoksu skall finnas ett tusental
kannor brännvin (vilket skulle vara ett brott mot förbudet mot brännvinshandel i lappmarken).
Kronolänsmannen Ragnar Laestadius och några nämndemän tillsätts för att utreda saken, men inga
ytterligare anteckningar finns i senare domböcker, varför ryktet antagligen var osant.

§ 11
S:D: Föredrogs efterskrifne Ansökan No 5 Som lästes och förständigades, att Nämndemännen Anders Lahti,
Johan Fjellborg, Johan Johansson Soppero och Filip Johansson lemnades ledighet, att biträda Krono
Länsman R. Laestadius uti de Lagliga åtgärder, han i och för efterspaningen widtage
___________________________
No 5
Till Juckasjärwi lofl. Härads Rätt
Uti wittnens öfwerwaro är hos mig anmält att i byn Kuoxu skall wara upplagdt brännvin till tusendetal
Kannor. Då jag således icke utan ansvar inför Lagen sådant med stillatigande låta passera, får jag ödmjukast
anhålla, det Loflige Härads Rätten täckes utse 4. à 6. Härads Nämdemän, som biträda Herr Krono
Länsmannen Ragnar Laestadius, att noga inhämta Kännedom om förhållandet samt i lador och uthus invid
Tingsstaden forska efter den brännvins flod, hvarmed Juckasjärwi Sockn skall hotas:
Juckasjärwi den 12te februari 1842
P:Öhrling

Nr. 29. Skatteläggning av Krononybbygget Kuoksu Nr. 2
År 1847 utgick de 20 frihetsåren för krononybygget Kuoksu Nr. 2. Lars Larsson Kuoksu (1796-1877) hade år
1840 ansökt om att frihetsåren skulle utsträskas till 1867, men detta hade avslagits av Kammarkollegiet år
1842. Vid tinget 1848 beslöts att det hemman som bildats genom sammanslagningen av Lars halva av
Kuoksu Nr. 1 och av Kuoksu Nr. 2 skulle uppgå till 1/8 mantal och årligen skatta 40 Skillingar specie.
Domboksutdraget är i släktens ägo.

Utdrag af Domboken, hållen å lagtima tinget med
Juckasjärwi Lappmarks Tingslag uti Tingshusen i
Wittangi den 12:e februarii 1848
§68
I Det ändamål af granskning och anhållande af Rättens utlåtande ingafs sådant skattläggnings instrument:
”År 1848 den 8:de Februarii förrättades prowisional skattläggning å efterskrifne Krono Nybyggen
och Lägenheter uti Juckasjärwi Lappmarks socken af Norrbottens län: Närwarande dervid undertecknad
Commisions landtmätare och tillförordnade krono fogde Krono Länsman Ragnar Laestadius samt
nämnemännen Olof Magnusson från Juckasjärfwi och Elias Lindmark från Swappawaara äfwensom
Nybygges åboerna Krono Nybygget N:o 2 i Kuoxu by, hwilket innehafwas, jemte skattelaggde Krono
Nybygget N:o 1 tre Trettiotvåondedels Mantal därstädes af Lars Larsson har wäl blifwit utsynt den 15:de
October 1845 till särskildt Nyhemman, derpå Konungens Befallningshafwande, meddelat anläggnings syn
den 24:de October 1827 med Tjugo års frihet räknad till och med Sistledit år 1847 men sedermera har wid
anställd syn och undersökning befunnits, att endel Lägenheter woro all deles odugliga till odling och de
öfriga af så swag beskaffenhet att Nybygget såsom ett särskildt Hemman ej bestå, huarföre Konungens
Befallningshafwande genom utslag den 26:e Nowember 1841 pröfwat skäligt tillåta Sökanden Lars Larsson,
under en rök sammanslå berörde Nybygge N:o 2 och Krono hemmanet N:o 1 Tre trettiotvåondedels Mantal i
Kuoxu by, samt förordnat att frågan om förhöjning af Skatten, skulle i laga ordning behandlas sedan de för
Nybygget bewiljade frihets åren utgått.
För öfrigt inhämtades af företedde handlingar, att Lars Larsson Sökt förlängning uti frihets tiden för
Nybygget, man att Kongl. Majt. Uti nådit bref af den 20 April 1842 till Kongl. Cammar Collegium icke
funnit skäl, att dertill i Nåder Befalla. Sedan nu upplyst blifwit att den för Nybygget utsynte åkerjorden
äfwen wore till åkerodling alldeles oduglig, så ansågs ej annat kunna till Skatteläggning beräknas än de
befintliga ängs lägenheterna hwilka enligt hwad undersökningshandlingarne utredde, och nämnden derom
intygade af sig kastade endast fyra Parmar Myrhö uti tredje Classen och hwara sig således belöpen efter fem
öre parmen Tjugo /20/ öre silfwermynt, som efter ortens skatteläggnings method motsvarar ett
Trettiotvåondedels /1:32/ Mantal, hwilket kommer att läggas Lars Larssons innehafwande röt af Krono
hemmanet N:o 1 om Tre Trettiotvåondedels Mantal så att detta hemman hädanefter bör stå och swara för ett
åttondedels mantal med Fyratio /40/ Skillingar specie i grund Ränta, att utgå utan förwandling.

Sålunda wara befunnet och förrättadt, betyga Juckasjärwi och Wittangi som ofvan.
H. W. Hackzell

Ragnar Laestadius
Comm. Landtm.
Och t.f. Krono Fogde
Kronolänsman

Olof Magnusson från Juckasjärwi, Elias Lindmark från Swappawaara, Nämndemän.
Bomärken som uppsattes och lämnades utan anmärking, hvaröfwer bevis genom Protocolls Utdrag meddelas
skulle.
År och dag som ofwan
På Härads Rättens vägnar.
C. H. Stenberg

Nr. 30: Utdrag ur Missionsskolans kassabok 1847-1858
Källa: Laestadiusarkivet (www.laestadiusarkivet.se): Missionsskolans kassabok 1847-1858:
www.laestadiusarkivet.se/Missionsskolans_Kassabok_1847-1858.pdf

Lainio skolas inkomster
1849, april: Olof Larsson Kuoksu [1792-1877]: En liten kalk, en halskedja och en ring.
1849, april: Brita Lena Olofsdotter Kuoksu [1830-1891]: En sidenklädning.
1849, april: Brita Kajsa Larsdotter Kuoksu [1805-1871]: En halsduk.
1849, april: Lars Larsson Kuoksu [1796-1877]: En silvertumlare
Tärendö skolas inkomster
1849, december: Lars Larsson Kuoksu: En silverbägare med ringar.
1849, december: Olof Larsson Kuoksu: 16 öre.
Junosuando skolas inkomster
1850 24/12: Lars Larsson Kuoksu: 3 Rdr.
1850 24/12: Olof Larsson Kuoksu: 7 Rdr.
1851 24/2: Johan Olsson Kuoksu [1827-1878]: 24 öre.
1851, april: Olof Larsson Kuoksu: 36 öre.
1851, april: Brita Lena Olofsdotter Kuoksu: 36 öre.
Gällivare skolas inkomster
1851, februari: Johan Olofsson Kuoksu: 1 Rdr.
Skolans inkomster i Torneå lappmark
1854, mars: Olof Larsson Kuoksu: 2 Rdr.
1854, mars: Johan Olsson Kuoksu: 1 Rdr.
1854, mars: Lars Larsson Kuoksu: 1 Rdr.
1854, november: Olof Larsson Kuoxu: 1 Rdr.
1854, april: Brita Kajsa Kuoksu: 1 Rdr.
1856, april: Olof Kuoksu: 2 Rdr
1856, april: Brita Kajsa Kuoksu: 1 Rdr.
1856, april: Olof Larsson Kuoxu: 1 Rdr.
1858, januari: Johan Olofsson Kuoxu: 1 Rdr.
1859, januari: Olof Larsson Kuoksu: 1 Rdr.
1859, januari: Johan Kuoxu: 2 Rdr.

Nr. 31: Lars Larsson Kuoksus och Eva Kajsa Henriksdotter Poromaas testamente
Lars Larsson Kuoksu (1796-1877) och hans hustru Eva Kajsa Henriksdotter Poromaa (1814-1876) stadgade
att fastigheten Kuoksu Nr. 2 på 1/8 mantal efter deras död skulle delas i två lika stora delar mellan deras son
Johan Lars Larsson Kuoksu (1849-1924) och deras fosterson Erik Anders Hezekielsson Kuoksu (18351889). För att få tillträda gården måste de lösa ut Johan Lars syster Brita Maria Larsdotter Kuoksu (18551912) från gården med 150 Riksdaler riksmynt var. Dokumentet är i släktens ägo.

Undertecknade Ägta makar, hwilka nu ega En Son och en dotter, samt icke hafwa hopp om flere arf
bröstarfwngar; men upptagit wid späd ålder till foster barn min Eva Caisa Henricsdotters Syster son Eric
Anders Eskels Hezekielsson, hwilken bewist oss barnslig lydnad, och efter det han blifwit arbetsför med
särdeles flit och omtanka till wårt nöje förrättat sina sysslor till husets bästa, utan någon annan lön eller
ersättning än kläder och föda; hafwa härmed underte efter noga öfwerwägande welat otvunget och under
redig sinnes författning, i tillkallade wittnens närwaro göra följande testamentariska förornande:
Att efter bemälde fosterson Eric Anders Eskels E Hecekielsson, efter wår död, skall erhålla hälften
av hwardera wår giftorätt uti wårt egande Skatte hemman Nr. 2 om 1/8 mantal i Kuoxu by, utgörande således
halfva hemmanet eller 1/16 mantal, emot skyldighet att till wår dotter Brita Maria Larsdotter utbetala
Etthundradefemtio /150/ Rd Riksmynt, om han vill Testamentet tillgodonjuta, äfwensom honom tilläggas en
Tredjedel af wår gemensamma lösa egendom:
Att wad åter angår wåra egne barn Sonen Johan Lars Larsson och förenämnda dotter; så skall sonen
erhålla den andra hälften af hemmanet eller 1/16 mantal, emot enahanda wilkor, att till sin syster Brita Maria
utbetala Ettundradefemtio /150/ Riksdaler Riksmynt, samt att de hwardera erhålla en tredjedel af boets lösa
egendom och slutligen att, i fall någon förändring i detta förordnande barnen emellan, skulle på grund av
skulde[?] klander skulle winnas, hwarigenom sonens lott i fastigheten blefve minskad, den utlåfte
löseskillingen, eller ersättningen till dottern då kommer att försvinna.
Hvilcket med wåra underskrifter bekräftas. Kuoksu den 10 juli 1858
Lars Larsson Kuoxu

Eva Cajsa Henricsdotter

att Lars Larsson och hans hustru Eva Cajsa Henricsdotter i undertecknade wittnens närvaro gjort följande
Testamentariska förordnande frivilligt och med sundt förnuft, samt efter det sammas uppläsande på finska
språket, erkänt riktigheten deraf och egenhändigt undersatt sine bomärken, intyga under eds förbindelse om
så påfordras.
H W Hackzell
Författare.

J. Strandberg

Samuel Gustaf Lantto
i Junosuando

Johan Johansson Kuusivara
fr. gl. Masugn

Philip Nilson i Wittangi

Nr. 32: Utdrag ur Mantalslängden för år 1863

Antal personer

Hemmanets eller
Ny.byggets namn

Åboens namn

Antal kreatur

Skördat 1861

Johan Olofsson 7

2

1

9

Lars Larsson

2

2

14 30 16 21 -

6

16 20 14 16 7

7

Potatis

Kpr Tr

Säd

Kuoxu

Skördat 1862

Potatis

Säd

Får och getter

Renar

Kor och oxar

Hästar

Under 15 år

Över 15 år

Tr

Anteckningar om åboen idkar
något hantverk eller slöjd eller
hwilket arbete han sysselsätter sig
med utom jordbruket samt de
större eller mindre tillgångar till
familjens underhåll, som kunna
finnas.

Kpr Tr

Kpr Tr

Kpr

-

6

16 5

-

-

10 16 7

-

Tjärbränning

Nr. 33. Lars Larsson Kuoksu och Eva Kajsa Henriksdotter Poromaa låter
Erik Anders Hezekielsson tillträda sin utlovade del av Kuoksu Nr. 2.
Lars Larsson Kuoksu (1796-1877) och Eva Kajsa Henriksdotter Poromaa (1814-1876) lät 2 februari 1863
sin fosterson Erik Anders Hezekielsson Kuoksu (1835-1889) tillträda den halva av hemmanet Kuoksu Nr. 2
som de lovat honom i sitt testamente av år 1858 (Nr. xx). Erik Anders Hezekielssons del av Kuoksu Nr. 2 kom
vid avvittringen 1879 att få namnet Kuoksu Nr. 3, och kallas Hietaniemi.

Till Erik Anders Hezekielsson upplåta och försälja härmed hälften eller 1/16 dels mantal af vårt egande
Skattehemman N:o 2 i Kuoxu by, emot det att han utbetalar till vår dotter Brita Maria Larsdotter Etthundrade
femtio /150/ Riksdaler Riksmynt, enligt hvad derom förut blifvit bestämt uti det af oss under den 10:de Juli
1858 upprättade testamente; samt emot utgifvande af följande förgånga årligen; nem:n:
Tvenne /2:ne/ Tunnor korn, 4 Lispund Kött, 4 Lispund Fisk, 10 Lp. tobaksblader, 5 lp. Caffe och lika
mycket socker; äfvensom rättighet att mjölka en ko efter tour omkring fähuset, samt att klippa ullen af 2:ne
får, dessutom att utgifva en kokalf årligen, samt 20:de Lispund salt, och ett par skoämnen, egande Köparen
att hemmanshälften emottaga när han så för gott finner, till hvilken tid jag innehar och förräntar hemmanet,
försäkras.__
Wittangi den 2:de Februarii 1863
Lars Larsson Kuoxu

säljare

Eva Caisa Henriksdotter

Med förestående afhandling förklarar jag mig nöjd och förbinder mig att densamma noggrant
uppfylla, försäkras.__ Wittangi som ofvan.
Erik Anders Hezekielsson

Wittna: C:J: Hackzell
Johan Henrik Olofsson Lainio

Nr. 34: Johan Lars Larsson Kuoksu tillträder sin halva av Kuoksu Nr, 2 1879.
Lars Larsson Kuoksu (1796-1877) och Eva Kajsa Henriksdotter Poromaa (1814-1876) lät 10 maj 1876 sin
son Johan Lars Larsson Kuoksu (1849-1924) tillträda den halva av hemmanet Kuoksu Nr. 2 som de lovat
honom i sitt testamente av år 1858 (Nr. xx).Ur: Lagfartsprotokoll för Jukkasjärvi tingslag 1879

§1
S:D: Med beägran om lagfart ingafs till Härads Rätten en så lydande Köpeshandling:
”Till wår son Johan Lars och hans hustru Maria Isaksdotter upplåter och försäljer wi undertecknad
härmedelst hälften eller 1/16 dels mantal af wårt egande Skattehemmanet N:o 2 i Kuoxu by, emot att
Köparena utbetala till wår dotter Brita Maria Larsdotter Ett hundrafemto Kr. /150/ Kr. samt emot utgifvende
af följande förgånga årligen, nemligen: en varm rum med nödwändiga rum ved till uppwärmning samt andra
nödwändiga reparering, samt en kallt rum med dugliga lås. Twänne /2/ Tunnor korn, 4 Lpd. Kött, 4 Lpd.
Fisk, 10 Spd. tobaksblader, 10 Spd. Caffe och socker, åfwensom rättighet att mjölka en ko efter tur omkring
fähuset, samt att klippa ullen af 2:ne får, dessutom att utgifva en ko kalf årligen samt 2:ne Lpd. salt och ett
par skoämnen, hwadan Köparena eger rätt att genast tillträda hemmanet samt tillegna alla de som till
hemmanet är förnyat är der af hwad namn som helst, som förrsäkras härmed med wåra bomärke
undertecknade, Kuoksu den 10:de Maj 1876.
Lars Larsson Kuoxu (bomärke.).
Eva Kajsa Henriksdotter (bomärke.).
bevittnas af på en gång närwarande:
Wittna: N. H. Sundberg. Anna Greta Henriksdotter Lautakoski (bomärke.).
Med förestående afhandling förklarar wi oss nöjd till alla delar och förbinder oss att densamma
noggrannt uppfylla, försäkras.
Kuoxu som ofvan.
Johan Lars Larsson Kuoxu (bomärke)
Maria Isaksdotter (bomärke)
Wittna N. H. Sundberg. Anna Greta Henriksdotter Lautakoski (bomärke)”
som upplästes, hwarefter till styrkande af förre egarens laga fång till försålda fastigheten, företeddes
Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län resolution af den 9:de Oktober 1857, som visade att Lars
Larsson då fått sitt innehafwande Kronohemman N:o 2 ett åttondedels mantal i Kuoxu by från krono till
skatte omfördt.
Efter antecknandet hwaraf
Resolwerades.

Med bifall till ansökningen aktar Härads Rätten skäligt härmed meddela Johan Lars Larsson Kuoxu och hans
hustru Maria Isaksdotter lagfart å ett sextondedels mantal af hemmanet N:o 2 i Kuoxu by, som han för
Etthundradefemtio kronor Kronor och förgångs betings fullgörande förwärfwat sig af sina föräldrar Lars
Larsson Kuoxu och Eva Kajsa Henriksdotter på grund af ofwan intagne afhandling aaf den 10:de Maj 1876,
hwarom bevis skulle afhandlinge åtecknas, anteckning göras uti lagfartsboken, samt utdrag såwäl deraf, som
af protocollet meddelas, äfwensom särskildt lagfarts bevis utfärdas.
Skrivet i marginalen:

Kuoxu N:o 2, 1/16 mtl.
S:ma 150 Kr.
Tax: w. 1500 Kr.
Stppr. 9 Kronor.

Nr. 35. Johan Lars Larsson Kuoksu säljer 1/80 mtl. av Kuoksu Nr. 2 till Petter
Henriksson Fors
Ur: Lagfartsprotokoll för Jukkasjärvi tingslag 1879
Johan Lars Larsson Kuoksu (1849-1924) sålde den 5 februari 1/80 mantal av Kuoksu Nr. 2 till sin svåger
Petter (Per) Henriksson Fors (1853-1941) för 150 kr. Petter Henriksson Fors andel av Kuoksu Nr. 2 kom
sedermera att få namnet Kuoksu Nr. 4: Vanhatalo.
Troligen berodde denna försäljning av jord på det villkor i Johan Lars föräldrars testamente av 1858
(Nr. xx), som stadgade att Johan Lars syster Brita Maria (Petter Henriksson Fors maka) skulle ersättas med
150 kr. för att Johan Lars skulle få tillträda Kuoksu Nr. 2; istället för att betala beloppet i pengar betalade
han det i jord.
Att så är fallet antyds också av att Johan Lars Larsson Kuoksus fosterbror samma dag sålde lika
mycket av sin del av Kuoksu Nr. 2 (sedermera Kuoksu Nr. 3: Hietaniemi) till Petter Henriksson Fors för
samma belopp.

d. 23 Februari
§4
Kuoksu
1/80 Mtl N:o 2
Köpes.__ 150 Kr.
Taxv.___ 300 ”
Stp:r___ 1:80
S.D. Genom Kronojägaren J. H. Berggren anhöll Petter Henriksson Forss om lagfart å 1/80 mtl. N:o 2 i
Kuoksu by på grund af så lydande afhandling:
”Jag Johan Lars Larsson gör härmedelst vetterligt, att jag med min kära hustrus samtykke försålt,
Såsom jag ock nu genom detta salubref försäljer, till min svåger Petter Henriksson Fors, en femtedel 1/5:del
af mitt i Kuoksu by belägna Skattehemman N:o 2 om 1/16 mantal, och det för en betingad köpeskilling, af
etthundrafemtio /150/ Kronor; och som förenämnde köpeskilling, den första penningen med den sista är
betald på sätt ofvan åberopade köpekontrakt utvisar, hvadan densamma härmedelst qvitterad varder, så af
hände vi oss och våra arfvingar berörde hemmansdel, Samt tillegne Petter Henriksson Fors, dess hustru, Barn
och arfvingar sagde egendom med allt hvad till den hörer och lagligen tillvinnas kan att den ega och besitta
såsom all annan välfången egendom. Förbindande vi oss till hemul efter lag. Kuoksu den 5 Februari 1879.
Johan Lars Larsson

Maria Isacsdotter
/bom/

Med ofvanstående köpekontrakt förklarar jag mig i alla delar nöjd. Kuoksu som ofvan.
Petter Henriksson Fors /bom/
Intygas af på en gång närvarande vittnen
J. H. Berggrén Anna Greta Henriksdotter /bom/.”
Till styrkande af säljarens egendomsrätt företeddes denna Häradsrätts den 19 Febr. 1879 för Johan Lars
Larsson utfärdade bevis om lagfart å1/16 mtl. N:o 2 i Kuoksu; Och meddelade Här:Rn Petter Henriksson
Forss lagfart å 1/80 mtl. N:o 2 i Kuoksu som han för 150 kronor inköpt af Johan Lars Larsson enligt
afhandling den 5 Februari 1879.

Nr. 36: Johan Olofsson Kuoksus bouppteckning
Bouppteckning efter Johan Olofsson Kuoksu (1827-1878). Ur: Jukkasjärvi tingslags häradsrätts arkiv,
småprotokoll 1872-1890

År 1879 den 22 januari anstalldes Bouppteckning efter aflidne Johan Olofsson Kuoxu, och lemnat efter sig
Enkan Maria Johans dotter, Enkan Tillsades att uppgifva Boet som det vid Mannens dödstimma befunnits
hvilken uppgift skedde på efterskrefne sätt näml.
Skattehemmanet No 1 om 3/32 Mantal i Kuoxu

"

1000

Kreatur
En Häst med kördon

100

6 st. Kor à 30 Kr.

180

En qviga

10

10 st. Får à 1:50

15

305

Silfver
2 st. Matskedar

2

Koppar
En Kittel

2

2 st. Caffepannor

4

En skopa

1

7

1:

50

Messing
En mindre Kittel och en Ljusstake
Jernsaker
3 par Slagjern à 3 Kr.

9

9 par mindre do à 1:50

15:

16 st. Lijar

16

En 8 Ks Gryta

3

En 5 Ks d:o

2

2 st. pannor

-

2 st. jenstörar à 50 öre

1

5 st. Huggyxor à 50 öre

2:

50

50
50

2 st. Bössor med tillbehör

10

4 st. handsågar

3

Ett skrufsted tänger och hammar

1:

50

Transport

62

1314:50

Transport

62

1314:50

Ljuster saker

2

2 st. Besman 1 Caffebrännare ett strykjärn,
En Caffeqvarn och en ugnkrok

5

Diverse verktyg

5

10 st. Åker och Löfskäror samt en bandhake

1:

50

2 st. Brandgafflar

-

25

En Vält och en Åkerharf

4

En Hoftång 2 Ullsaxar 1 st. gräf

1

80:

Träsaker
2 st. Sängar à 2 Kr.

4

1 st. Bordskåp

1

3 st. mindre skåpar

1

2 st. Bord à 1 Kr.

2

En Mjölkskåp

2

6 st. Karmstolar

1

2 st. pallar, 2 st. långstolar

-

50

20 st. Mjölkbunkar à 10 öre

2

:90

4 st. Byttor 2 stäfvar, En kärna 3 st. träskålar

2:

50

En båt

5

2 st. Kistor

4

En Rijmaschin och en Vanna

5

30:

Gång och Sängkläder
Ett st. Raktbolster

3

4 st. Hufvudkuddar à 1:50

6

10 st. d:o à 50 öre

5

3 st. d:o à 25

-

2 st. Ranor á 50

1

5 st. Fårskinsfällar à 6 Kr.

75
18

3 st. d:o d:o à 2 Kr.

6

3 st. Renhudar à 2 Kr

6

Ett linnelakan

1

Transport

46:

75

1427:15

Transport

46:

75

1427:15

En Tulupp och En mindre Pels

10

En Rucka

5

4 par byxor

10

3 st. Tröjor

4

En Vadmalsrock

2

2 st. västar, En d:o à 1

3

8 st. skjortor à _75

6

2 par Kallsånger

-

75

En Mössa

-

75

Diverse
Ett par Väfstolar med tillbehör

3

2 st. spinnrockar à 1

2

En Tumstock, En Sockerlåda

-

50

En Mesingsbrödkam, En Lykta och
1 Blecksil Samt brödpick

1

2 st. tenfat och 1 Tenskål à 1 Kr

1:

50

Ett par skidor

-

50

3 st. Renkälkar

1:

50

3 st. Rentömmar à 50

1:

50

2 st. Vuotaraip

-

50

2 st. Skott Kärror à 50

1

2 st. Bleck Caffedosor och 3 st. näfver d:o

-

2 par Kardor

1

En Hyfvelbänk

2

15 st. Hyflar

3

5 st. Träflaskor

1:

10 st. Lijskaft, 8 st. Räfsor

50

25
2

En Bibel, En Postilla af Lars L. Laestadius

8

Ett parti böcker

1:

50

1:

50

-

25

4 st. jernspadar

-

75

6 st. Säckar och 3 st. möjlvackor

2

4 par Cafffe koppar, 2 spillkummar
och 3 st. Tallrika
En Thebricka, En gräddsnecka
och En Sockerskål

88:25

14 st. Nät gamla à 50 ör

7

45:25

Transport

1560:65

Transport

1560:65

Fordringar
Anders Andersson Uusitalo

26:

33

Anders Olsson Sarri

8:

75

Olof Johansson Bergström

9

Mickel Mickelsson Pocka

7:

83

Olof Andersson Lasu

6:

75

Gunnar Jonsson Pååve

6:

64

Jacob Andersson Salmijärvi

3:

75

Johan Johansson Kojuniemi

38:

13

Jon Jonsson Pååve

10:

8

Johan Ersson Kojuniemi

7:

66

Pehr Mickelsson Pocka

5

129:92

Summa Inventari

1690:59

Boets Gäld
Till Eric Isaksson Holma

110:

" Begrafningsomkostnad

30

" Bouppteckningsarvo

6

" Eric Isaksson Holma vid värderingen

4

75

" Johan Eric Hansson 1 dag
vid Bouppteckningen

2

" Enkan Maria Johansdotter för 1 resa
till Vittangi

3

155:75

Summa afgående

155:75

Behållning Kronor

1539:80

Att intet med vett och vilja något undandöljdt betygar under edsförpliqtelse som ofvan
Maria Johansdotter
M
Sålunda upptecknadt och värderat intygas som ofvan
L, O, Berggren

Eric Isaksson Holma

Johan Eric Hansson

E HL

IEH

Nr. 37: Johan Lars Larssons ekonomiska bekymmer
Nedanstående är sammanfattningar av de handligar i släktens ägo som ger en fingervisning om Johan Lars
Larsson Kuoksus (1849-1924) enorma ekonomiska bekymmer under perioden 1902-1914, vilka förklarar att
han del för del tvingades sälja sin gård Kuoksu Nr. 2:

1902 3/2 dömdes Johan Lars Larsson vid Luleå rådstugurätt att till en Georg Hellgren betala en
förfallen växel på 200 kr för varor som Isak Johansson hade köpt för sin fars räkning år 1900. Växel
hade förfallit 1900 10/12.
1908 31/8 dömdes Johan Lars Larsson och sonen Isak Johansson vid Luleå rådstugurätt att betala en
förfallen växel på 525 kronor och 88 öre till handlanden C. E. (Carl Elis) Green i Kiruna. Skulden
gälde varor de köpt på kredit den 1 juli samma år. Samtidigt dömdes Johan Lars Larsson att betala
en växel på 132 kronor och 3 öre till C. E. Green. Detta belopp hade Johan Lars lånat av Green 29
januari samma år. Johan Lars och Isak hade instämts till Luleå rådstugurätt, men inte infunnit sig,
varför de dömdes ohörda.
1908 gjordes utmätning på 27 kronor och 87 öre för Johan Lars Larssons skatteskuld för 1905, 1906
och 1907 års obetalda kronoutskylder.
1913 19/5 dömdes Johan Lars Larsson vid Luleå rådstugurätt att betala en förfallen växel på 665
kronor och 62 öre till C. E. Green i Kiruna.
1914 10/7 dömdes Johan Lars Larsson av konungens befallningshavandes i Norrbotten län att
genast betala en skuld på 731 kronor och 36 öre till handlanden Isak Hansson Välitalo i Vittangi,
om han inte kunde betala skulle Välitalo ha rätt att göra utmätning till beloppets värde. Inte heller
vid detta tillfälle infann han sig vid tingsförhandlingen. Johan Lars hade 1909 lånat 150 kronor av
Välitalo och 1911 lånat 414 kronor av honom, vid båda tillfällena till 6% ränta.
1914 16/11 indrevs Johan Lars Larssons skuld på 148 kronor och 49 öre till H. O. Hansson i Jularbo genom
utmätning, enligt konungens befallningshavandes i Norrbotten läns utslag av 1914 15/7.

Nr. 38: Johan Lars Larsson byter kött mot mjöl, salt och kontanter
Nedanstående kvitto, som är i släktens ägo, visar att Johan Lars Larsson Kuoksu (1849-1924) år 1915 bytte
fågel- och renkött mot rågmjöl, salt och kontanter i C. E. Greens affär i Kiruna.

Kiruna den 4 Febr 1915
Herr J. Lars Larsson
till
C. E. GREEN
1915
Febr

4 Per 22 st. Tjäder tupp

2 25

49

50

1 75

5

25

6 st. Ripor

0 60

3

60

19 Kgr. Renstek

1 10

20

90 79 25

3 st.

d

höna

Kronor
Av 2 säck:r Rågmjöl

79 25
60

2 ” Salt
Contant
Kr

7

50

11

75 79 25
79 25

Nr. 39: Johan Lars Larsson Kuoksu säljer 10/64 mtl. av Kuoksu Nr. 2
till Johan Persson Fors
Ur: Lagfartsprotokoll för Jukkasjärvi tingslag 1913 3/9
Johan Lars Larsson Kuoksu (1849-1924) sålde 28 juli 1913 10/64 mantal av Kuoksu Nr. 2 till sin systerson
Johan Persson Fors (1875-1951).

Jag Johan Lars Larsson Kuoksu upplåter och försäljer härmed, med min hustru Maria Larssons samtycke, till
hemmansägaren Johan Petterson Fors och hans hustru Johanna Fors i Kuoksu av vårt ägande skattehemman
N:o 2 i Kuoksu by af Jukkasjärvi socken, en del 10/64 mantal, mot en överenskommen köpesumma av
Fyratusentrehundra /4300/ kronor, vilken summa härmed kvitteras, och säljer jag hemmansdelen med
föjande villkor:
1) Med köpet följer 1 gammal manhusbyggnad sådan den nu befinnes samt 1 fähusbyggnad i
befintligt skick samt hölador på de till hemmansdelen tillkommande ängar och sädesjord, vilka närmare
bestämmes i den i dag utfärdade kotrakten.
2) Fastigheten säljes i det skick den nu befinns till jord, skog, stängsel och vattendrag och tillträdas
nu genast.
3) Alla av egendomen efter tillträdesdagen utgående skatter, samt övriga utskylder och besvär, av
hvad beskaffenhet de vara må, betalas och utgöras av köparen.
4) För hemul ansvarar säljaren enligt lag.
5) Alla med köpet och lagfarten förenade kostnader bestridas av köparen.
Av detta kontrakt äro två lika lydande exemplar upprättade, hvarav säljare och köpare innehava hvar
sitt. Kuoksu den 28 Juli 1913.
Johan L. Larsson

Maria Isaksson.

Med ovanstående köpekontrakt förklara vi oss till alla delar nöjda. Kuoksu som ovan.
J Forss.

Johanna Forss

På en gång närvarande vittnen:
Lars L. Raattamaa arbetare Kuoksu
J. H. Kurkio Vuopio

Nr. 40. Johan Lars Larsson Kuoksu säljer en lägenhet till Aleksi Määttä
Johan Lars Larsson Kuoksu (1849-1924) sålde 15 december 1919 en avstyckad lägenhet på 6 hektar till
Aleksi Määttä (1876-1954), vilketn flyttat till Kuoksu från Kuhmo socken år 1900. Köpebrevet är i släktens
ägo.

Till hemmansägaren Aleksi Määttä i Kuoksu by af Jukkasjärvi socken upplåter och försäljer undertecknad
Johan Lars Larsson i samma by, en för evärdelig tid från mitt ägande skattehemman 17/64 mantal Kuoksu
N:o 2 i Jukkasjärvi socken afsöndrad lägenhet om sex (6) hektar, belägen och begränsad på följande sätt:
Lägenheten befinner sig på östra sidan af Torne älf invid Savosaarenkorva och gränsar i nordost mot
förenämnda älfstrand, å hvilken förenämnda gräns sträcker sig från en större jordsten och en dit gående
kärrväg på Savosaarenniemi strand 200 meter längs stranden mot sydost. Lägenhetens tvenne gränser mot
nordväst och sydost utgöras af tvenne med hvarandra paralella linjer, som dragas i rät vinkel från den raka
linje, som tänkes dragen mellan förenämnda punkter å älfstranden, och utgår från strandgränsens ändpunkter
i ungefärlig sydvästlig riktning. Gränsen mot sydväst utgöres af en linje som sammanbinder förenämnda
paralella linjer 300 meter från stranden. Ägofiguren utgöres sålunda af en rektangel, som med sin ena sida
om 300 meter sträcker sig mot sydväst.
Köpesumman utgöres af Etthundra (100:-) kronor, hvilket belopp såsom denna dag till fulla guldet
härmed kvitteras.
Köparen får genast tillträda egendomen och därå söka lagfart, hvartill säljaren förbinder sig
tillhandahålla nödvändiga åtkomsthandlingar.
Af detta köpebrev äro tvenne exemplar utskrifna och utvexlade.
Sålunad öfverenskommet betygas Kuoksu den 15 december 1919
Johan L. Larsson
____________________

____________________

Säljare

Köpare

Säjarens egenhändiga namnteckning bevittna:
Georg Bergfors
Vittangi

Anna Bergfors

Nr. 41. Johan Lars Larsson Kuoksu säljer 17/128 mantal av Kuoksu Nr. 2
till sin son Petter Arvid Johansson.
Johan Lars Larsson Kuoksu (1849-1924) sålde 22 mars 1922 17/128 mantal av Kuoksu Nr. 2 till sin son
Petter Arvid Johansson (1879-1960). Detta hemman fick fastighetsbeteckningen Kuoksu 2:3. Köpebrevet är i
släktens ägo.

Köpebrev
Till min son Petter Arvid Johansson upplåter och försäljer härmed undertecknad 17/128 mantal Kuoksu N:o
2 i Jukkasjärvi socken emot en överenskommen köpesumma av Fyratusen /4000/ kronor, vilksn summa är till
fullo gulden och kvitteras. Med detta köp följer hälften av hemmanets åbyggnader
Kuoksu den 21 Augusti 1922
Johan L. Larsson
Maria Larsson f. Isaksson

Säger kr. 4000
Johan Lars Larsson och h.h. egenhändinga namnteckning bevittnas
J. F. Fredriksson
§146

A. V. Eriksson

Band IV blad 181 rum 41.
År 1936 den 5 juni beviljade Inskrivningsdomaren i Gällivare domsaga på grund av denna handling l
agfart för Petter Arvid Johansson å 17/128 mantal Kuoksu nr 2 /av 2:1/ i Jukkasjärvi socken; betygar
Av inskrivningsdomareämbetet
Gustaf Wetterling

Lösen
4:Stämpel
2:50
1 avskr.
1:50
Obet.stpl.
16:-___
Tjugofyra kronor.
P,A. Johansson, Kuoksu.

Nr. 42 Johan Lars Larsson Kuoksu säljer 5/128 mtl. av Kuoksu Nr. 2
till sin dotter Lydia Johansson
Johan Lars Larsson Kuoksu (1849-1924) sålde 22 mars 1922 5/128 av Kuoksu Nr. 2 till sin dotter Lydia
Johansson (1889-1969). Detta hamman fick fastighetsbeteckningen Kuoksu 2:2. Skiftesboksutdraget är i
släktens ägo.

Avskrift ur skiftes-

Avskrift

Bilaga 42.

boken för Kuoksu skifteslag
KÖPEBREV
Härmed upplåter och försäljer jag undertecknad till min dotter Lydia Johansson av mitt ägande
hemman n:r 2 om 17/64 mtl. Kuoksu by, Jukkasjärvi socken, 5/128 mtl. för en överenskommen köpesumma
Sexhundra /600:-/ kronor, vilken summa är till fullo gulden och härmed kvitteras.
Med detta köp följer hälften av hemmanets åbyggnader.
Kuoksu den 22 mars 1922
Johan L. Larsson
Johan L. Larssons egenhändiga namnteckning bevittnas:
Isak Zakrisson

J. F. Fredriksson

Rätt avskrivet intyga:
S. Hederström

John Söderberg

Ur Kuoksu skiftelags skiftesbok rätt avskrivet intyga:
Allan Hietala

Edith Hietala

Nr. 43. Gravitationsbevis för Kuoksu Nr. 2 år 1925
Gravitationsbeviset redogör för de delar av hemmanet Johan Lars Larsson Kuoksu (1849-1924) sålde
under åren 1909-1922, samt de inteckningar han hade gjort på hemmanet. Dokumentet är i släktens ägo.
Radbrytningarna i texten är gjorda av mig för att dokumentet skall bli mer begripligt.

G RAV ITATI O N S B E V I S
angående hemmanet Kuoksu n:o 2 om 27/64 mantal eller Kuoksu 2:2 om 5/128 mantal, Kuoksu 2:3 om
17/128 mantal, Kuoksu 2:4 om 19/128 mantal, Kuoksu 2:5 om 1/128 mantal, Kuoksu 2:6 om 1/64 mantal,
vilket hemman tillhör, till 1/4 mantal eller Kuoksu 2:2, 2:3 och 2:7 Johan Lars Larsson Kuoksu och hans
hustru Maria Isaksdotter enligt lagfartsbevis den 19 februari 1879, §1, den 6 maj 1903, §70, och den 14 april
1909, § 38,
till 19/128 mantal eller Kuoksu 2:4 Per Henriksson Partapuoli som därå erhållit lagfart den 9 april 1919, §24,
och Frans Falck, som av Partapuoli köpt 1/128 mantal, därå ansökan om lagfart föklarats vilande den 10 april
1923, §39,
till 1/128 mantal eller Kuoksu 2:5 av Helge Kinnula, som därå erhållit lagfart den 20 januari 1920, § 20,
och till 1/64 mantal eller Kuoksu 2:6 av Isak Zachrisson enligt lagfartsbevis den 6 september 1922, § 25.
________________
Ifrågavarande hemman besväras icke av andra inteckningar än dem som meddelats:
1:o/ 1903 den 6 maj, §67, och senast förnyats den 17 januari 1921 § 1, uti 159/800 mantal Kuoksu n:o 2 till
säkerhet för tvåtusenfemhundra (2500) kronor med fyra procent ränta förvaltningskostnadsbidrag och
lånekostnader enligt skuldebre den 1 februari 1903 av Johan Lars Larsson till Norrlands Hypoteksförning;
2:o/ 1909 den 14 april, §22, och förnyats den 9 april 1918, §30, uti hemmanet Kuoksu n:o 2 om 27/64 mantal
för/ ettusentrehundra (1300) kronor med sex procent ränta enligt skuldebrev den 19 januari 1909 av Johan
Lars Larsson Kuoksu till innehavaren;
3:o/ 1916 den 18 januari, §4, och förnyats den 7 september 1925, §6, uti 17/64 mantal Kuoksu n:r 2, för
ettusen (1000) kronor med sex procent ränta enligt skuldebrev av den 15 januari 1916 av Johan Lars Larsson
till innehavaren.
Härjämte har i inteckningsprotokollet antecknats dels den 4 september 1922, §28, att länsstyrelsen genom

utslag den 29 maj 1922 förordnat att 17/64 mantal Kuoksu n:r 2 finge till gäldande av inteckningen i rum 3
här ovan för ettusen kronor jämte ränta utan föregående utmätning försäljas i den ordning som om utmätt fast
egendom finnes stadgat dels ock den 2 november 1925 att länsstyrelsen genom utslag den 21 september 1925
förordnat att 17/64 mantal Kuoksu n:r 2 finge till gäldande av sistberörda inteckning försäljas i den ordning
som om utmätt fast egendom finnes stadgad.
I övrigt föreligger icke något förhållande av beskaffenhet att böra här anmärkas. Gällivare den 6
november 1925.
Av domareämbetet:
John Larson.
Lösen
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Stämpel

1:-

Tolv kronor 25 öre

BILAGA: SLÄKTÖVERSIKT
Tabell 1
Henrik Staffansson (Pello).1 Antagligen död 1561/62. Husbonde på sedermera Olli, Antti eller Pello,
Viinikka och Välimaa gårdar i Pello 1539-61. Omnämnd som birkarl 1559. Han blev år 1553 eller 1554
ägare till fiskerätten i sjön Pentäsjärvi,
– Gift med Elin, omnämnd som "vidua" (änka) 1562-65.
Barn:
1. Jöns. Husbonde på sedermera Olli gård i Pello 1543-1569. Omnämnd som birkarl 1559.
2. Erik Pello. Bosatt i Pello 1543-49, husbonde på sedermera Krok gård i Haaparanta, Suensaari, 1555-67.
Kallas 1564 "Pellon Erich", och 1561 "Päldo Erich". Sonen Håkan (nämnd 1570-1601) var fogdekarl,
sexman och klockare i Nedertorneå socken.
3. Staffan. Husbonde på sedermera Antti eller Pello, Viinikka och Välimaa gårdar i Pello 1565-1603.
4. Anders – tabell 2

Nämndemannen Jöns Hindersson Ollis bomärke i mantalslängden 1694. Jöns Hindersson Olli var son till
Henrik Olsson Olli, vilken var son till birkarlen Olof Jönsson, vilken i sin tur var son till Jöns Hindersson (1:1).

Tabell 2
Anders Hindersson (Pello)2 (från tabell 1). Nämndeman (1607, 1613) och husbonde på sedermera Antti
eller Pello, Viinikka och Välimaa gårdar i Pello 1583-1623.
– Gift före 1610 med N.N.
Barn:
1. Staffan. Husbonde på sedermera Antti eller Pello, Viinikka och Välimaa gårdar i Pello 1626-27. Han var
stamfar för de under tidigt 1700-tal utdöda släktgrenarna Antti, Viinikka och Välimaa i Pello.
2. Jöns Mukka *1582 – tabell 3
3. Dotter
4. Dotter

Anders Hindersson Pellos sonson, sexmannen Anders Staffanssons (Antti) bomärke i 1635 års boskapslängd.
Anders Staffansson, som enligt 1637 års rotelängd var född 1612, var son till Staffan Andersson (2:1).

Tabell 3
Jöns Andersson Mukka3 (från tabell 2). *1582. Husbonde på sedermera Mattila gård i Pello 1635-1643, nybyggare i Junosuando 1644-60. Han erhöll 1659 skattefrihet eftersom han år 1642 tillsammans med Lars
Larsson Pesu (Lasu) i Junosuando upptäckte malmen i Masugnsbyn.
– Gift med N.N., †1642/43, troligen dotter till nämndemannen Anund Anundsson (Kyrö) i Pello, sondotter
till birkarlen Anund Anundsson (Kyrö) i Pello och sonsonsdotter till birkarlen Anund Anundsson (Kyrö) i
Pello.
Barn:
1. Olof – tabell 4
2. Anders *1617. Knekt enligt rotelängden 1637.
3. Margareta
4. Dotter, nämnd i mantalslängderna 1651-60.
Tabell 4
Olof Jönsson Mukka4 (från tabell 3). Antagligen död 1685/86. Han var antagligen vuxen 1642, då hans far
enligt mantalslängden detta år hade en vuxen son. Husbonde på Mukka gård i Junosuando 1665-85.
1
2
3

Samtliga uppgifter i tabell 1 är hämtade från Landskapshandlingar för Västerbotten 1539-1603.
Landskapshandlingar för Västerbotten 1583-1620, hjonelagslängd 1610, boskaps- och kvarntullsmantalslängder.
Kvarntullsmantalslängder och mantalslängder. Födelseåret, som bör betraktas som unefärligt, återfinns i 1637 års Rotelängd.
Uppgifterna om skattefrihet i Awebro, Kenneth 1997: "Längst upp i norr" ur "Grannar emellan", årsbok för riksarkivet och
landsarkiven 1997.
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– Gift 1652/53 med Kerstin. Hon förestod Mukka gård 1686-88.
Barn:
1. Mats – tabell 5
2. Dotter, nämnd 1682-88. G. 1685/86 m. en till namnet okänd man,
3. Dotter, nämnd i mantalslängderna 1682-98.
4. Jöns. Soldat vid Västerbottens regemente, stupad i slaget vid Lund 1676 8/12.
5. Son, nämnd i mantalslängderna 1683-99.
Tabell 5
Mats Olofsson Mukka (från tabell 4). †1741 22/1 i Junosuando. Husbonde på Mukka gård i Junosuando
1690-1718.5
– Gift med Malin Larsdotter Lasu, †1733, dotter till husbonden på sedermera Kruukka gård Lars Mickelsson Lasu och Margareta Matsdotter i Junosuando. Lars Mickelsson Lasu var son till Mickel Larsson (Lasu)
och sonson till Lars Larsson Pesu i Junosuando.
Barn:
1. Lars *1695 – tabell 6
2. Kerstin *1700
3. Malin
Tabell 6
Lars Matsson Mukka (från tabell 5). *1695 i Junosuando, †1764 i Junosuando. Husbonde på Mukka gård i
Junosuando från 1721 till sin död.
– Gift 1:o 1725/26 med Ella Hindersdotter, *1698, †1728 19/11.
Barn:
1. Lars Kuoksu *1727 – tabell 7
– Gift 2:o 1730 med Margareta Johansdotter Pekkari, *1697, †1769, dotter till Johan Hansson Pekkari
och Anna Andersdotter i Tärendö.
Barn:
2. Johan Mukka *1737, †1819. Sexman och husbonde på Mukka gård i Junosuando.
3. Hans Lantto *1738, †1812. Husbonde på Lantto gård i Junosuando.
4. Henrik Rovainen *1740, †1825. Husbonde på halva Hurula gård i Haapakylä fram till 1808, sedan
husbonde på Rovainen gård i Haapakylä, sockensmed i Övertorneå sn.

Lars Matsson Mukkas bomärke 1750.

Tabell 7
Lars Larsson Mukka – Kuoksu (från tabell 6). *1727, †1811 2/5 i Kuoksu. Bosatt i Junosuando fram till
1765, sedan åbo och gästgivare i Kuoksu. Han kallades antagligen "Kuoksun Lassi".
– Gift med Lisa Olofsdotter, *1721, †1807 13/11, antagligen dotter till nybyggaren Olof Larsson Kuoksu
eller Kuoksusuando och Ella i Kuoksu; sondotter till nybyggaren Lars Olofsson Lodwijk och Anna
Larsdotter i Kuoksu, sedermera i Tärendö; sonsons dotter till Olof Nilsson Lodwijk och Margareta
Andersdotter i Lovikka; sonsons sondotter till Nils Ludvigsson Lodvijk i Lovikka; sonsons sonsons dotter till
Ludvig Joensson (Lovikka) i Kainuunkylä; sonsons sonsons sondotter till birkarlen Joen Olsson Pajari
(Olkkuri) i Kainuunkylä och sonsons sonsons sonsons dotter till Olof Joensson (Olkkuri) i Kainuunkylä.
Barn:
1. Elin *1752, †1784 5/12. G. 1780 m. Johan Bengtsson (*1756) i Svappavaara. Johan Bengtsson var son
till gruvfogden Bengt Olsson och Kerstin Jöransdotter Stålnacke i Svappavaara. Äktenskapet var barnlöst.
2. Ingrid *1753 9/5. Utflyttad till Övertorneå sn. 1765. Hon har inte kunnat återfinnas där.
3. Lars *1756 22/2 – tabell 8
4. Olof Merasjärvi *1758, †1838 24/3 i Kurravaara. Åbo i Merasjärvi, sedan bosatt i Kurravaara. Han
kallades sedan han slagit sig ned i Merasjärvi "Meras-Olli". Gift 1790 6/4 med Marget Johansdotter
Kemi, *1762, †1826 8/10, dotter till klockaren, vice kronolänsmannen och nybyggaren Johan Hindersson
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Kemi (Kemill) och Brita Johansdotter Spett i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Maria Lisa *1789, †
2. Lars Kurravaara *1791
3. Brita Kuoksu *1794 4/4.
4. Johan Kurravaara *1795 22/5
5. Henrik Torneus *1798 15/3
6. Hans Torneus *1802
7. Elias Kurravaara *1806
Olof Larsson Kuoksu hade med Brita Matsdotter Kurravaara (*1761, +1845 26/9), dotter till kyrkvärden
Mats Matsson Soppero-Kurravaara och Sofia Henriksdotter Kemi i Kurravaara en son utom äktenskapet:
1. Johan Olsson Kuoksu-Pitkä-Kangas-Oksajärvi, *1786 22/11
5. Hans *1762, †1812 9/2. Inhyst i Karesuando, ogift.
6. Henrik *1768. Fiskare i Skibotn, Lyngen, Norge. Antagligen ogift.

Lars Larsson Mukka – Kuoksus bomärke 1782.

Tabell 8
Lars Larsson Kuoksu (Från tabell 7). *1756 22/2 i Junosuando, †1835 7/12 i Kuoksu. Gästgivare,
postförare och husbonde på Kuoksu gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 1, 1/16 mtl.).
– Gift med Brita Olofsdotter Kemiläinen, *1763, †1849 6/12, dotter till nybyggaren Olof Olsson Kemiläinen och Marget Markusdotter Keinosuando i Lainio.
Barn:
1. Maria Lisa *1789, †1852 17/5. G. 1813 25/3 m. nybyggaren Olof Hansson Kemi (*1789, †1843 17/3) i
Svappavaara. Han var son till limkokaren Hans Olofsson Kemiläinen – Kemi och Margareta Johansdotter
Stålnacke i Svappavaara. Äktenskapet var barnlöst.
2. Olof *1792 17/11 – tabell 9
3. Lars *1796 6/3 – tabell 11
4. Hans *1798 18/6 – tabell 15
5. Greta *1800 18/6, †1865 9/1. G. 1825 m gästgivaren, kronoåbon och snickaren Henrik Henriksson
Lindmark (*1799 8/12, †1885 19/2) i Svappavaara. Han var son till kronolänsmannen Henrik Johansson
Kemi-Lindmark och Brita Hansdotter Kemi el. Stålnacke i Svappavaara.
Barn (Lindmark):
1. Johan Henrik *1825 7/10
2 Brita Maria *1826 22/9
3. Greta *1828 14/7
4. Kajsa Stina *1830 13/3
5. Lars *1832
6. Elias *1834
7. Olof *1838 3/3
8. Hans Petter *1840
9. Nils *1842 13/3
10.Zachris *1845 20/6
6. Brita Kajsa *1805 24/9, †1871 2/3. Inhyst hos brodern Lars.
7. Henrik *1808 20/9, †1854 14/5. Dräng hos brodern Lars.

Från vänster: Lars Larsson Kuoksus (1756-1835) bomärke 1796; hans dotter Brita Kajsa Larsdotter Kuoksus bomärke 1844.

Tabell 9
Olof Larsson Kuoksu (Från tabell 8). *1792 17/11 i Kuoksu, †1874 30/10 i Kuoksu. Husbonde på Kuoksu
gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 1, 3/32 mtl). Han kallades antagligen "Kuoksun Olli".
– Gift 1828 med Ulrika Stina Olofsdotter Kangoinen eller Alainentalo *1794, †1869 13/2, dotter till
husbonden på Alatinentalo gård Olof Olofsson Kangoinen eller Alainetalo och Ella Gustavsdotter Kyöstäjä i
Kangos.
Barn:
1. Johan *1827 11/5 – tabell 10
2. Brita Helena *1830 14/12, †1891. G. 1:o 1850 m. nybyggaren Hans Petter Hansson Lainio (*1826 27/1,
†1856 14/9) i Lainio. Han var son till Hans Olofsson Lainio och Brita Henriksdotter Martti i Lainio. G.
2:o 1861 m. Hans Mårtensson Martti (*1818 20/8, †1888 17/4) i Lainio. Han var son till Mårten
Henriksson Lainio-Martti och Marget Henriksdotter Nykäinen i Lainio.
Barn i första äktenskapet (Lainio):
1. Kristina Katarina (Kristina Maria) *1852 6/9. Hon var fosterdotter hos sin morbror Johan Olofsson
Kuoksu (tabell 10).
2. Petter Olof *1853, †1854
3. Anna Greta *1855 4/8

Olof Larsson Kuoksus bomärke 1837.

Tabell 10
Johan Olofsson Kuoksu (Från tabell 9). *1827 11/5 i Kuoksu, †1878 28/11 i Kuoksu. Bönhållare och
husbonde på Kuoksu gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 1, 3/32 mtl.). Han kallades antagligen ”Kuoksun Juntti”.
– Gift 1850 17/11 med Maria Johansdotter Soppero *1828 21/11, †1894 12/6, dotter till husbonden på
Pietari gård Johan Persson Soppero el. Pietari och Brita Andersdotter Kyrö i Vittangi. Maria Johansdotter
gifte 1880 31/3 om sig med sedermera predikanten Isak Olsson Fors-Kuoksu i Kuoksu.
Fosterbarn:
1. Kristina Katarina (även kallad Kristina Maria) Hansdotter Lainio *1852 6/9 i Lainio. Hon var dotter till
Brita Helena Olofsdotter Kuoksu och Hans Petter Hansson Lainio (se tabell 9:2). G. 1872 m. hemmansägaren Petter Olof Henriksson Kangas (*1847) i Junosuando. Han kallades "Kankaan Pekka" och var son
till Henrik Mårtensson Martti-Kangas och Ulrika Henriksdotter Poromaa i Junosuando.
Barn (Kangas):
1. Johan *1875 22/11
2. Isak Lars *1880
3. Levi *1883
4. Maria Eufrosyne *1886
5. Petter Lorens *1889 8/11
2. Sofia Johanna Holma *1867 30/9 i Kangos, †1944 29/8 i Kuoksu. Hon var dotter till Johan Petter Isaksson Holma och Anna Stina Johansdotter. G. 1887 m. kronoåbon Anders Johansson Lasu (*1859 5/6,
†1946 9/7) i Kuoksu. Han kallades "Autiomen Antti" och var son till hemmansägaren Johan Henrik Olsson Lasu och Johanna Isaksdotter Tjäder i Junosuando.
Barn (Lasu):
1. Johan Henrik *1888 18/1, †1910 27/3
2. Jenny Maria *1889 31/10
3. Anders Levi *1891 17/11. Kallad "Autiomen Leevi".
4. Sofia Fredrika *1893 20/9
5. Anna Karolina * 1895 1/10
6. Eva Johanna *1897 12/11
7. Isak Arthur *1899 18/4
8. Evelina Elisabet *1901 27/1
9. Viktor *1904 2/8. Kallad "Autiomen Viktori".
10.Amanda *1906 30/5
11.Elli Aurora *1909 18/2
12.Matilda *1911 24/3

Tabell 11
Lars Larsson Kuoksu (Från tabell 8). *1796 6/3 i Kuoksu, †1877 13/2 i Kuoksu. Gästgivare, post-förare
och husbonde på Lassinpaikka (Lassinpää) gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 2; 1/8 mtl.). Han kallades antagligen
"Kuoksun Lassi", "Lassin Lassi" och "Lassi-faari".
– Gift 1838 med Eva Kajsa Henriksdotter Poromaa, *1814 19/8, †1876 23/11, dotter till hus-bonden på
Poromaa gård Henrik Johansson Mukka-Kangas-Poromaa, kallad "Ritari", och Anna Stina Andersdotter
Kyrö i Junosuando. Eva Kajsa kallades "Kuoksun mummu", "Lassin mummu" och möjligen "Kuoksun
mamma".
Barn:
1. Johan Lars *1849 6/5 – tabell 12
2. Maria *1852 28/5, †1852 30/6
3. Brita Maria *1855 10/8, †1912 2/8. G. 1874 m. färjkarlen och hemmansägaren Per (Petter) Henriksson
Fors (*1853 24/2, †1941 6/9) i Kuoksu. Han var son till Henrik Olofsson Karvonen-Fors och Anna Greta
Isaksdotter Fors i Tornefors.
Barn (Fors):
1. Johan *1875 21/8. Kallad "Forsi" och "Forsin Juntti".
2. Hilda Maria *1878 23/1. Kallad "Valkea nainen".
3. Greta Johanna *1882 11/12, †1886 16/3
4. Anna Kajsa *1886 6/3
5. Greta Johanna *1891 23/12
Fosterson, hustruns systerson (son till Hezekiel Olofsson Vuolo och Ulrika Henriksdotter Poromaa i
Junosuando):
1. Erik Anders Hezekielsson Lantto-Kuoksu *1835 19/3, +1889 2/11. Husbonde på Hietaniemi gård i
Kuoksu (Kuoksu Nr. 3).

Lars Larsson Kuoksus och Eva Kajsa Henriksdotter Poromaas bomärken 1863.

Tabell 12
Johan Lars Larsson Kuoksu (Från tabell 11). *1849 6/5 i Kuoksu, †1924 24/1 i Kuoksu. Hus-bonde på
Lassinpaikka (Lassinpää) gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 2, som var på 27/64 år 1897). Han kallades "Pikku
Lassi" och senare ”Vanha Lassi.”
– Gift 1870 12/12 med sin kusin Maria Isaksdotter Poromaa, *1846 14/3, †1937 28/1, kallad "Poromaan
Maija", dotter till predikanten, hemmansägaren och smeden Isak Johansson Lampa-Barsk-Poromaa och
Anna Greta Henriksdotter Poromaa (syster till Eva Kajsa Henriksdotter Poromaa – se tabell 11) i
Junosuando.
Barn:
1. Johan Arvid *1871 24/9, †1872 3/4
2. Isak (som barn kallad Isak Vilhelm) *1873 7/1– tabell 13
3. Lars Levi *1874 11/10, †1890 5/7. Drunknade i forsen Potinkurkkio i Torne älv.
4. Gossebarn *1877 17/3, †1877 24/3
5. Johan Petter *1878 25/5, †1878 6/6
6. Petter Arvid *1879 30/6 – tabell 14
7. Maria Serafia *1882 25/1, †1885 11/9
8. Emil *1883 17/10, †1918
9. Johan *1885 15/8, †1886 10/2
10.Anna Maria *1887, †1887
11.Karl Henrik *1888 19/2, †1906
12.Lydia Amalia *1889 28/6, †1969 7/5. Hemmansägare i Kuoksu. Hon kallades "Lyytiä". G. 1:o 1929
(skilda 1932 16/12) m. handelsagenten och skogsarbetaren Johan Petter Sturk-Holkman (*1893 18/6,
†1976 9/4) i Kuoksu. G. 2:o 1941 m. Axel Tallberg (*1885 22/10, †1965 2/12) i Kuoksu. Båda äktenskapen var barnlösa.
13.Hjalmar *1893 27/10, †1899 11/4

Från vänster: Johan Lars Larsson Kuoksu, Maria Isaksdotter Poromaa, Lydia Tallberg, f. Johansson.

Tabell 13
Isak Johansson (Kuoksu) (Från tabell 12). *1873 7/1 i Kuoksu. Kronoåbo, sedan hemmansägare, på nybygget Keskivaara, sedermera kallat Kuoppa (Kuoksu Nr. 8, vilket var på 7/32 mantal år 1897), vilket han anlagt
redan i tonåren. Han kallades ”Kuoppan Iisko”.
– Gift 1896 31/12 med Maria Josefina Henriksdotter Martti, *1874 22/6, †1938 15/8, dotter till backstugusittaren Henrik Olsson Martti, kallad "Heikkanen" och Maria Johansdotter Lainio i Lainio.
Barn:
1. Maria Elvina (Maria Elmina) Isaksdotter *1895 8/10, †1979 5/1. G. 1918 22/7 m. hemmansägaren och
snickaren Johan Fredrik Fredriksson (*1891 19/8, †1974 14/5) i Nurmasuando. Han var son till Fredrik
Larsson Kurkkio och Amanda Johdet på Palosaari i Kurkkio och inkom till Vuopio (Nurmasuando) 1913.
Byn Vuopio bytte namn till Nurmasuando på 1930-talet.
Barn (Fredriksson):
1. Adolf Fredrik *1919
2. Uno Fabian *1920
3. Anna Ingeborg *1923
4. Aina Elmina *1924
5. Teresia Aurora *1926
6. Bror Erling *1928
7. Sigurd
8. Olga
9. Ingrid
10.Karin
11.Eila
2. Sofia Johanna *1899 1/7, †1899 28/10
3. Helmer Johannes Johansson *1900 9/8, †1967 4/11. Han anlade Alavaara gård; hemmansägare i Kuoksu.
Han kallades "Jussi" och "Alavaaran Juhanes". Gift 1928 9/8 med Hilma Johanna Eriksson, *1905 18/3,
†1988 19/1, dotter till Simon Eriksson och Jemina Henriksdotter Poromaa i Kuoksu.
Barn (Johansson):
1. Isak Helmer *1929, †1979
2. Helny Jemina *1931
3. Helmi Maria Ingeborg *1932
4. John Hilding *1937
5. Sten Gustaf *1941
6. Ale Simeon *1942
7. Eivor
8. Sune
4. Anna Teresia *1902 4/12, †1994 26/12. G. 1929 22/6 m. hemmansägaren Karl Albert Fredriksson (*1900
20/9, †1971 12/11) i Kurkkio. Han var son till Fredrik Larsson Kurkkio och Amanda Johdet på Palosaari i
Kurkkio.
Barn (Fredriksson):
1. Karl Olof (Kalle) *1933
2. Anna Lisa

5. Isak Fabian Johansson *1905 3/2, †1987 18/2. Hemmansägare i Kuoksu. Han kallades "Kuoppan Faapi".
Gift 1933 22/12 med Märta Elina Rova, *1907 8/12, †1990 23/12, dotter till hemmansägaren Karl
Johansson Rova och Anna Greta Mikko i Kangos.
Barn (Johansson):
1. Ann-Marie *1934
2. Sven Fabian *1935
3. Nanna Olivia *1937
4. Greta *1939
5. Elof Verner *1942
6. Märta Karin Elvira *1945
7. Karl Erik Lennart *1947, †1979
8. Svea Ingeborg *1951
6. Ida Ilona *1907, †1907
7. Emil Isaksson *1909 9/9, †1999 27/7. Hemmansägare och kyrkvärd i Kuoksu. Gift 1:o 1940 24/3 med
Maria Linnéa Ingeborg Olofsson, *1914 29/12, +1940 4/7, dotter till hemmansägaren Johan Levi
Olofsson och Eva Maria Kemi i Merasjärvi. Gift 2:o 1947 13/12 med Eeva Esteri Kinnunen, *1913
21/12, †1966 9/5, från Kivijärvi, Finland.
Barn (Isaksson, födda i andra äktenskapet):
1. Olavi *1949
2. Eva *1951
8. Lars Edvin Isaksson *1912 27/1, †1973 4/3. Hemmansägare och landhandlare i Kuoksu. Han kallades
"Kuoppan Lassi". Gift 1938 6/6 med Ester Wiss, *1915 1/12, †1979 3/5, dotter till hemmansägaren
Hjalmar Isaksson Wiss och Josefina Snabb i Nuuksujärvi.
Barn (Isaksson):
1. Lars-Erik *1938
2. Bror
3. Roland
4. Nils
5. Bengt
9. Agnes Olivia Isaksson *1915 5/7, †2003 28/7. G. 1935 24/9 m. Oskar Wiss (*1914 24/4, †1991 11/7) i
Nuuksujärvi. Han var son till Hjalmar Isaksson Wiss och Josefina Snabb i Nuuksujärvi.
Barn (Wiss):
1. Lennart *1937
2. Börje *1939
3. Gunhild
10.Frans Fredrik Isacsson *1919 16/2, †1971 24/10 i Kiruna. Ingenjör. Gift 1942 4/4 med Gerda Kristina
Niemi, *1919 16/2.
Barn:
1. Gunnel
2. Fred Göran *1947

Isak och Maria Josefina Johansson. Isak Johansson Kuoksus namnteckning 1922 och hans bomärke 1889.

Tabell 14
Petter Arvid Johansson (Kuoksu) (Från tabell 12). *1879 30/6 i Kuoksu, †1960 21/12 i Kuoksu.
Hemmansägare i Kuoksu. Han kallades "Lassin Arvi".
– Gift 1905 25/2 med Kristina Maria Isaksdotter (Isaksson), *1879 22/7, †1928 11/3 dotter till backstugusittaren Isak Henriksson (Hannunjussa), kallad "Heikun Iisko" och Anna Kajsa Isaksdotter Perälä i
Jukkasjärvi.
Barn:
1. Frans Vitalis *1905, †1907
2. Isak Valfrid Johansson *1907 10/2, †1981 4/1 i Kiruna. Gruvarbetare i Kiruna. Han kallades "Friitti" eller
"Fride". Gift 1941 8/3 med Berta Ingrid Rovaniemi, *1913 4/3, †2002 6/6, dotter till Abner Rovaniemi
och Vendla Sofia Auno i Kiruna. Hon var änka efter Valdemar Pellikka i Kiruna.
Barn (Johansson):
1. Stig Valfrid *1941
2. Anna Birgitta *1943
Styvbarn:
1. Sven Ivar Pellikka *1931, +1997
2. Maj Pellikka *1938
3. Hjalmar Pettersson *1908 8/10 †1973 17/1. Färjkarl och vägarbetare i Kuoksu. Hankallades "Jalmari".
Gift 1940 2/7 med Emma Kristina Töyrä, *1919, †2010 20/11, dotter till Petter Herman Persson Töyrä
och Fanny Maria Karkea i Lautakoski.
Barn (Pettersson):
1. Fanny Else-Maj *1942
2. Sixten Olof *1947
3. Anja Inga-Britt *1949
4. Doris Anna Christina Kuoksu *1951. Återupptog namnet Kuoksu 2007.
5. Karin Gunnel Ingegerd Kuoksu *1954. Återupptog namnet Kuoksu 2007.
6. Birgith Eva-Lis Kuoksu *1958. Återupptog namnet Kuoksu 2007.
4. Lars Levi Johansson *1909 18/11, †1989 8/8 i Vittangi. Åkeriägare i Vittangi. Han kallades "Biili-Lassi".
Gift 1930 7/1 med Hilma Ingeborg Niva, *1899 18/6, †1983 29/8, dotter till Herman Niva och Vilhelmina
Johansdotter i Lovikka.
Barn (Johansson):
1. Lars Gunnar *1929, †1993
2. Yngve Per Erik *1932
3. Sixten Per Allan *1934
4. Majvor Ingeborg *1936
5. Assar *1942, †1942
5. Uno Arvid Grusmark *1912 3/4, †1986 5/10 i Kuoksu. Åkeriägare i Kuoksu. Han kallades "Uuno". Gift
1939 16/7 med Saimi (Saima) Emilia Härmä, *1917 13/3, †2006 22/10, från Sotkamo, Finland.
Barn (Grusmark):
1. Karl Erik *1938
2. Kajsa Maria Solveig *1939
3. Maj-Britt *1941
4. Uno Gunnar *1943
5. Ulla Gunhild *1943
6. Anna Vivianne *1948
7. Per Henry *1948, †1968
6. Hugo Albin Johansson *1914 10/6, †1944 5/12 i Kiruna av stelkramp efter olycka i arbetet. Gruvarbetare
vid Luossavaara i Kiruna. Han kallades "Huuko". Gift 1938 31/12 med Märta Margareta Fredriksson,
*1909 1/12, †1995 25/3, dotter till sergeanten Johan Fredrik Fredriksson (Vanhatalo) och hemmansägaren
Hilda Maria Persdotter Fors i Kuoksu.
Barn (Johansson):
1. Bengt Jan-Erik Kuoksu *1942. Återupptog namnet Kuoksu 2002.
2. Märta Eva-Britt *1944, †2005
7. Frans Oskar Grusmark *1915 14/7, †1951 27/2 i Kuoksu. Chaufför. Gift 1939 17/12 med Vieno Maria
Oukka, *1918, †2011, från Alatornio sn.
Barn (Grusmark):
1. Rolf Onni Frans *1940

2. Kurt *1942
3. Carl Gustaf *1951
8. Anna Paulina Johansson *1917 5/8, †1967 25/4 i Boden. G. 1946 5/8 m. Holger Elov Hansson (*1909 9/5
i Malmberget, †2003 4/9 i Boden). Han var son till Petter Adolf Hansson och Hilma Maria Berg i
Malmberget. Båda föräldrarna var födda i Råneå.
Barn (Hansson):
1. Kaj
2. Anita

Arvid Johansson. Hans namnteckning 1922.

Tabell 15
Hans Larsson Kuoksu (Från tabell 8). *1798 18/6 i Kuoksu, †1839 21/7 i Skibotn, Lyngen. Anlade
nybyggget Kuoksu Nr. 2 1827. Utflyttad till Norge 1838. Han dog knappt ett år senare i en nervfeberepidemi.
– Gift 1828 17/2 med Helena Greta Larsdotter Keisari, *1801 18/5, troligen †1880 7/4 i Ysteby, Lyngen,
dotter till husbonden på Keisari gård Lars Larsson Keisari och Ingrid Henriksdotter Holma i Lainio.
Barn:
1. Lars *1828 11/8, †1832 27/2
2. Brita Greta *1830 13/10
3. Lars Hansen *1834 15/8 , +1875 12/1 i Ysteby, Lyngen. Fiskare i Lyngmoen, Lyngen. Gift 1861 6/10 i
Lyngen med Eva Mikine Johannesdatter, *1831, dotter till Johannes Thomassen i Ysteby.
Barn (Larsen):
1. Johannes Mikkel *1861 25/8
2. Erik *1866 26/1, †1868 9/11
3. Hanna Helene Margrethe *1868 2/2, †1868 19/11
4. Ole Thomas *1871 11/8
5. Anne Grethe Helene *1874 19/9, †1875 30/4

Hans Larsson Kuoksus bomärke 1837.

Källor (förutom de som nämns i fotnoterna): Kyrkoböcker för Pajala, Jukkasjärvi och Vittangi församlingar, samt för
Lyngens prästgäld i Norge.

