Ullatti
"Enligt muntlig uppgift lär ulat ha varit det lapska tilltalsnamnet på de
första nybyggarna. Det förefaller dock inte troligt att Ullatti skulle få den
första fasta bebyggelsen, även om årtalet 1632 återfinns i en källa. Mickel
Grelsson, även han finne, bebor sedan 1680 ett nybygge i Ullatti. Han
hade flera söner, varav Lars Mickelsson Uhlat övertog faderns gård och
Per Mickelsson Uhllat Röytiö bosatte sig i Röytiö (Skröven). (Bengt
Andersson har i en stencil, 1961, gett en uttömmande beskrivning av
släkten Mickel Grelsson). Mickel Grelsson lär 1684 ha haft 6 kor och 10
får. Efter Lars Mickelsson tog dennes son Mickel Larsson över gården och
han innehade den till 1765, då han dog och gården gick i arv till äldsta
sonen Mickel Larsson. I Ullatti kommer sedan att bo många Mickelssöner
och Larssöner. Namnet Grelsson återkommer dock inte förrän 1853, då
Grels Grelsson erhåller 18 års frihet från skattepålagor. Något som han
inte hinner utnyttja, då gården övertas av sonen Håkan Grelsson 1861,
samtidigt som frihetsbeslutet ändras att gälla endast 6 år, alltså till 1867".
Källa: Gällivare tätort och landsbygd av Gösta Forsström och Bo Strand,
Norrbottens museum.
"Var och när den första nybyggaren slagit sig ned inom Gällivare socken,
är svårt att avgöra. Svårigheten beror bl.a. på den av Pehr Högström
anförda omständigheten att socknens norra och nordöstra delar, fr.o.m.
Ullatti, ehuru de officiellt tillhörde Jokkmokk och Luleå lappmark det
oaktat höll sig till kyrkan i Jukkasjärvi. En del av Jokkmokk rätteligen
hörande personer var också vid Gällivare församlings tillkomst skrivna i
Jukkasjärvi (se Högströms historia). Den mest avgörande anledningen
härtill, var helt visst språket. Denna befolkning talade nämligen finska, ett
språk som man inte förstod och använde i Jokkmokk. Men var inträffade
då den första fasta bosättningen? Antagligast är, att det var i ”Morshell”,
Mårdsele, nu Mårdsel. Men den kan också tänkas på någon annan plats.
Nattavare, Reutiö- Röytion nu Skröven, Jerema-Järäma (Satter),
Moskujärvi och Sauts- eller Soutujärvi samt Ullatti är också mycket gamla
boplatser. Nattavare förekommer i Jokkmokks födelse- och dopbok redan
år 1731. Här må en gammal, i Nattavaretrakten gängse sägen, omtalad
bl.a. av folkskolläraren Olof Forsman anföras. Enligt denna skulle Ullatti,
Järämä och Nattavara vara grundlagda av tre bröder, Ola, Jeremias och
Natta, som rymt från rysk krigstjänst och därför sökt sig västerut i
obygden för att slå sig ned där, Ola i Ullatti, Jeremias i Järämä och Natta
(Natanael) i Nattarvara. Antagandet är möjligt, och händelsen kan stå i
samband med stora ofreden omkring år 1716, då rysshopar strövade
omkring i Tornedalen ända upp till Kengis bruk. Men man frågar sig dock,
varför Natta skulle bosätta sig på drygt fyra mils avstånd från de båda
andra bröderna. Vägen mellan Ola och Jeremias var inte längre än något
över en mil. Andra uppgifter i Ullatti går ut på att den första nybyggaren
kom dit från Tärendö".

Källa: Ur Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran
Grapenson. Till 200-års minnet 1742-10-11-1942.
"Ursprunget till den betydande Ullatti by är sålunda den lilla gård, där år
1714 'finnen och nybyggaren Mickel Grelsson' sökte sig en torftig
bärgning. 1738 bodde här nybyggarna Lars Mickelsson Ulat och Jöns
Mickelsson (?) Ulat. Namnet Ulat, som enligt den visserligen något oklara
källan verkar ha tillagts även Mickel Grelsson, förefaller ha en mera lapsk
än finsk prägel. Må hända är det ursprungligen ett lapskt tillnamn, som
övergått på byn - en i dessa trakter ej ovanlig utveckling. 1748 hette
byamännen i Ullatti Mickel Larsson och Hindrik Jonsson, och 1760 hade
tillkommit en tredje granne Jon Jöns Hinriksson".
Källa: De första nybyggarna i Jokkmokks och Gällivare socknar av Filip
Hultblad Särtryck ur Norrbotten 1940, utgiven av Norrbottens läns
hembygdförening, Luleå

Nutida skriven historia om byn Ullatti
"Idag finns det två böcker om Ullatti. Första boken heter "Ullatti - Förr och
nu" och kom ut 2011 den andra boken heter "Ullatti - Gårdar och folk"
som kom ut 2014 där bägge är skrivna av Ullattis bokcirkelgrupp som
med hjälp av byborna tagit fram byns historia genom tiderna. Böckerna
finns i ett begränsat antal utgåvor".

Priset på denna bok är (2016) 220:Den finns till försäljning hos Ullattimacken, Mäki´s livs och ABF i Gällivare.

Alternativt kan den beställas direkt av:
Eva Maria Isaksson, 070-5725439;
John Ömalm, 070-5560153
John Eslund & Ulla-Britt Nymark, 070-2815031
Arne Johansson, 070-3443612
Lasse Larsson, 070-2344442

Andra boken: "Ullatti gårdar och folk".
Pris: 220:Den finns till försäljning hos Ullattimacken, Mäki´s livs och ABF i Gällivare.
Alternativt kan den beställas direkt av:
Eva Maria Isaksson, 070-5725439;
John Ömalm, 070-5560153
John Eslund & Ulla-Britt Nymark, 070-2815031
Arne Johansson, 070-3443612
Lasse Larsson, 070-2344442
Källa på internet: http://www.ullattiif.com/shoppen
På internet finns en hemsida med historia och fina berättelser vilka
handlar om människor som levt sina liv i Ullatti i gångna tider. Det är
"Tommy Rapp" som delar med sig av detta på sin bloggsida:
https://lappmarken.wordpress.com/2012/09/19/nybyggarslakten-uhlatfran-ullatti/

Mina rötter i Ullatti finns på min mormors och farmors sida. Mestadels då
hos min mormors anfäder och mödrar.

Mormors farfar:
Johan Henrik Karlsson, född 1834-06-29 i Ullatti, död 1909 i Liikavaara.
Vid husförhören 1839-45 bor han tillsammans med sin far och mor, två av
sina syskon och sin farfar Henric Jönsson i Ullatti. 1846-54 har de flyttat
till Liikavaara, där bor han då tillsammans med sina föräldrar och tre av
sina syskon. 1855-64 bor han i Liikavaara med föräldrarna och två
systrar. Efter giftermålet 1856-01-06 med sin första fru flyttar han till
Nenäsvaara by där hans första fru föddes. Tre av hans söner föds där,
men sedan återvänder han till Liikavaara igen. I husförhören 1865-91 bor
han med sin familj i Liikavaara, han har nu fått åtta barn.
Första hustrun dör 1869-05-29 och han gifter om sig med Cajsa Maglena
Olofsdotter från Liikavaara. 1877-90 bor han i Liikavaara på samma
fastighet som sonen Johan Fredrik och hans familj. Det är troligen i
Liikavaara han dör 1909, 75 år gammal.
Johan Henrik gifte sig 1856-01-06 med:
Mormors farmor
Cajsa Stina Johansdotter, född 1836-12-11 i Saiva-Kelva Nenäsvaara,
Gällivare. Död 1869-05-29 i Liikavaara.
Johan Henrik Karlssons barn i första giftet:
Johan Fredrik Johansson, född 1856-02-28, min mormors far.
Brita Helena Johansdotter, född 1858-03-09, död 1858-07-26.
Lars Henrik Johansson, född 1859-05-17, död före 1890?
Brita Sofia Johansdotter, född 1860-09-29, död 1860-10-09.
Lars Petter Johansson, född 1862-01-17, död 1862-05-05.
Lars Henrik Johansson, född 1863-09-14, död 1906-09-06 i Liikavaara.
Gift 1903-01-25 med Ida Fredrika Johansdotter född 1883-04-10.
Karl-Gustaf Johansson, född 1866-06-08, död 1868.
Johan Henrik Karlssons barn i andra giftet:
Nils-Olof Johansson, född 1875-04-04 död 1875-05-17.
Nils-Olof Johansson, född 1876-06-07, död 1956-11-02 i Liikavaara.
Bosatt i Liikavaara 1:6. Gift med Brita Helena Markusdotter född
1875-07-12, död 1944-12-12.
Brita Stina Johansdotter, född 1876-07-30, död 1878-08-06.
Sofia Ulrika Johansdotter, född 1879-02-27, död 1975-08-04 på
Söderbergsvägen 10 i Gällivare. Gift med Jakob Olofsson Törmä, född
1874-11-09, död 1944-07-17 i Kilvo by.
Brita Kajsa Johansdotter, född 1880-10-12, död 1963-12-13 på

adressen "Räkan" i Gällivare. Gift 1900-11-10 med Johan Fredrik
Johansson Antintalo, född 1876-09-07, död 1959-07-03 i Liikavaara.
Erik Vilhelm Johansson, född 1881-11-29, död 1928-10-21 i kyrkbyn
Gällivare.
Anna Lisa Johansdotter, född 1883-03-17, död 1901-03-11.
Kristina Johanna Johansdotter, född 1885-02-28.
Frans Johansson, född 1886-04-30, död 1886-05-02.
Oskar Johansson, född 1887-05-17, död 1888-04-12.
Alfred Johansson, född 1889-08-17, död som ogift man 1909-07-07 i
Liikavaara.
Oskar Johansson, född 1891-10-27, död 1966-02-19 i Liikavaara.
Maria Johanna Johansson, född 1894-02-13 död 1894-05-30.
Av dessa 13 barn dog minst 7 av dem i tidig ålder. Totalt med båda sina
fruar fick Johan Henrik minst 20 barn.

Mormors ff far:
Karl Fredrik Henriksson, född 1810-10-15 i Ullatti, död 1882-06-06 i
Liikavaara.
1776-1822 hf. Lever han tillsammans med sin far och mor samt med sin
farfar och hans familj i Ullati. 1823-1838 hf. Lever han med sin far men
står också själv som nybyggare i Ullati. När han gifter sig första gången
1833, benämns han "hemmansbrukaren" och hans fru som
nybyggardotter. 1839-45 hf. verkar han ha levt med sin far och mor och
sin egen nya familj i Ullati. Hustrun dör 1853 och han gifter om sig 185404-17 med Ingri Lena Henriksdotter från Sakajärvi. 1855 hf. Verkar
familjen ha flyttat till Liikavaara, jag antar att han där blev åbo på en
”kronolägenhet”, vilket sedan kom att kallas för ”Karlshem”.
1862-03-13 avlider hustru nummer två i "blodstörtning" och i hf. Står han
som f.d Åbo och verkar leva ensam tillsammans med sin son Carl Petter i
Liikavaara. 1877-82 hf. verkar han leva helt ensam, men i närheten av
sonen Carl Petter.
1833 gifte sig Carl Fredrik Hendriksson med:
Mormors farfars mor
Caisa Lisa Henriksdotter,född 1811-08-26 i Ripats, död 1853-06-26 i
Liikavaara, hon dog i "bröstsjukdom" 42 år gammal.
Barn:
Johan Henrik Karlsson, född 1834-09-05, död 1909, min mormors
farfar.
Stina Caisa Karlsdotter, född 1837-02-05, död 1860, begravd 1860-1226. I hf. Boken står hon som ”vansinnig” så jag antar att hon var
psykiskt sjuk på nått vis…
Maria Lisa Karlsdotter, född 1839-09-05, död 1840.

Carl Petter Karlsson, född 1845. Han bor med sin far fram till dess han
bildar egen familj i Liikavaara. Gift 1872-10-28 med Helena Mickelsdotter.
Han lever i Liikavaara hela sitt liv, och i hf. För 1895-1900 står han som
ägare till Liikavvara nr.4 1/32 mtl. Vilken är avstyckad i flera delar och
delat mellan syskon. Carl Petters fastighet verkar stå öde från någon gång
runt 1890-95, vilket verkar konstigt eftersom han hade flera barn
som hade kunnat ta över fastigheten. Finner i dödboken Oskar Karlsson
son till Carl Petter, född 1889-01-16, död 1964-05-21 i Liikavaara på
fastigheten Liikavaara 1:2. Vet inte om detta var en annan fastighet än
den fadern Carl Petter ägde.
Carl Fredrik fick bara ett barn i sitt andra gifte NN född och död 1856.

Mormors ff ff:
Hendrik Jönsson, född 1761-12-29 i Ullati, död 1842 i Ullati,
krononybyggare.
Han lever tillsammans med sina föräldrar och sina farföräldrar Henrik
Jönsson och Valborg Israelsdotter i Ullati, fram till dess att han runt
tiden för sitt första giftermål 1797-04-02 troligen skaffar sig ett eget
Krononybygge i Ullati. 1839-45 bor han i Ullati tillsammans med sonen
Carl-Fredrik och hans familj. Första hustrun dör 1829, och han gifter om
sig 1830-03-07 med Sigrid Larsdotter från Hakkas, han var då 69 år
gammal. Sen lever han och verkar i Ullati ända fram till sin död.
Henricus gifte sig 1797-04-02 med:
Mormors farfars farmor:
Christina Olofsdotter, född 1762 i Tärendö, Pajala, död 1829-02-10 i
Ullati.
Henricus och Christina fick de för mig kända barnen:
Brita Stina Henriksdotter, född 1799, död 1875-05-02 (hittar inte
henne i dödboken för 1875). 1817-04-13 gifter hon sig med Grels
Johansson i Satter född 1795. År 1839 verkar familjen ha flyttat till Ullatti.
Maken dör 1851 men hon verkar bo kvar på samma fastighet. 1865 fram
till sin död verkar hon bo tillsammans med sin son nybyggaren Grels
Grelsson i Ullatti.
Johan Gustaf Henriksson, född 1802-10-15, i hf. För 1823-38 står det
att han flyttat till Norge.
Anna Greta Henriksdotter, född 1805-09-06, död 1854-02-01, hon dog
49 år gammal av ”maskar". Gift 1828 med bonden Lars Mickelsson
i Hornainen. Hon födde fyra barn innan hon dog.
Hedda Henriksdotter, född 1807-12-24, död 1867-09-18, gift 1834 med
nybyggaren Mickel Larsson i Yllinenwaara, makarna dog i koppor

med bara några veckors mellanrum. De lämnade en hel del barn efter
sig… Jag vet inte vem hon var gift med första gången, men hon fick
en dotter i första giftet och sedan minst åtta barn i andra giftet.
Carl Fredrich Henriksson, född 1810-10-15, död 1882-06-06, min
mormors farfars far.
Maria Henriksdotter, född 1814-05-22, död 1874-10-29. Gift 1841, med
nybyggaren Olaus Ersson född 1811. 1865-76 bodde de i
Kuusihuornainen, (grannby till Ullati) de fick minst sju barn. Byn heter på
svenska ”Granhult”, det samiska Guossahuornás med betydelsen
”granklätt sidoberg” blev förändrat till finska Kuusihuornainen…
Mormors ff ff far:
Jöns Hindersson (Hendriksson), Född 1730 i Ullati, död 1811-04-18 i
Ullati, krononybyggare.
Han dog av ålderdom 81 år gammal. I hf. 1758-1767 levde han hos sina
föräldrar i Ullati. Gifte sig 1761-02-02, och troligen i samma veva tog han
upp ett krononybygge i Ullati, där han levde och verkade ända fram till sin
död, sista åren som ”förgångsman” tillsammans med sonen Erik.
Jöns Henriksson gifte sig 1761-02-02 med min:
Mormors ff ff mor:
Brita Ersdotter, Född 1738 i Nederkalix, död 1825 i Ullati.
Jöns och Brita fick de för mig kända barnen:
Henricus Jönsson, född 1761-12-29, död 1842, min mormors ff ff.
Eric Jönsson, född 1762, död 1851-05-03, gift första gången 1789 med
Carin Carlsdotter född 1764-07-20 i Nederkalix, död 1801-11-16 i Ullati.
Gift andra gången 1806-04-13 med Brita Henriksdotter Stålnacke född
1784 Svappavaara. I hf. För 1823-38 lever han i Ullati i ”storfamilj”
tillsammans med sonen Henrik Ersson och hans familj, totalt 15 personer i
hushållet. Han verkar vara den som tog över faderns nybygge. Han blev
89 år gammal och dog i ”diarré”.
Valborg Jönsdotter, född 1764-09-05, död 1845, gift 1795-03-29 med
Mickel Mickelsson född 1762-12-17 i Ullati. Det verkar som om de tog
upp ett nybygge under hennes fars fastighet i Ullati, 1805 står familjen
som ”lokalt flyttade”, möjligen till en annan fastighet i Ullatti. 1823
benämns Mickel Mickelsson krononybyggare i Ullatti, där levde hon fram
till sin död, hon blev 81 år gammal.
Charin (Caisa) Jönsdotter, född 1767-04-14, död 1854-05-21, Gift
1792-03-08 med Pehr Abrahamsson i Norsijärvi född 1764. I hf. För 17761822 finns familjen under Röytiö. Maken dör 1809 och i hf. För 1823-38
verkar hon bo tillsammans med sina barn i Lainisjock (Skröven). 1839-45
bor hon med sonen tolvmannen Jöns Persson i Skröven och hans familj,
där verkar hon leva fram till sin död 1854. Hon dog i maj men begravdes
först i december.

Israel Jönsson, född 1770, död i unga år.
Brita Jönsdotter, född 1778-05-20, död 1783.
Mormors ff ff ff:
Hendrik Jönsson, född 1711 i Ullati, död 1760-05-04 i Ullati, han dog 49
år gammal i koppor.
Vid hf. 1758-67 står han som nybyggare för ett hemman i Ullati, där han
då lever med hustrun, åtta barn och en sonhustru. I hf. För 1776-1822
finns äldsta sonen Jöns med sin familj, som troligen tog över gården efter
faderns död.
Ur denna skrift nedan (som handlar om mordet på Esais Thomasson i
Järämä) kan jag få visst belägg på att Jöns Mickelsson är far till
Hendrik Jönsson ovan.
http://www.foark.umu.se/sites/default/files/publikationer/scriptum/script3
2.pdf
Jag antar att Hendrik Jönsson gift sig omkring 1730 med:
Mormors ff ff fm:
Valborg Israelsdotter, född 1706 i Nattavaara, död 1793-11-05 i Ullati,
Gällivare av ålderdom.
Efter makens död verkar hon ha levt tillsammans med sonen Jöns i Ullati
fram till sin död. I ovanstående intressanta skrift om mordet på
Esaias Thomasson kan jag läsa om Valborg Israelsdotter:
"Erik Esaiasson anhöll nu att Carl Hansson från Lainisjocki (Skroven) och
Hinrik Jönssons änka Walborg Israelsdotter från Ullatti skulle få
avge sina berättelser om Esaias Thomassons förhållande till sina barn,
strax innan han blev skjuten. Carl Hansson och Esaias
Thomasson hade under mera än 30 år levat som nybyggargrannar med
perioder av stridigheter och tider av fungerande samverkan.
Carl Hansson och Walborg Israelsdotter från Ullatti bedömdes ojäviga,
förestavades vittneseden och fick berätta. Några dagar före
mordet hade Carl Hansson varit på besök hos Esaias Thomasson. Denne
hade då sagt, att om Erik och de övriga barnen tidigare uppträtt
som de just då någon tid betett sig, skulle han väl kunna försonas med
dem. Inte heller hade Carl Hansson under sitt mångåriga träskfiske
med Esaias hört denne någon gång klaga över Erik. Walborg Israelsdotter
visste berätta att hon våren 1761 besökt Järämä. Hennes ärende
hade varit att fråga Esaias om hon skulle få bygga laxpata tillsammans
med honom. Han hade samtyckt till tanken. Hon hade då tillfogat
att kanske Ängesåborna skjuter oss, varpå Esaias sagt: "Stor sak om de
skjuter mig. Jag är gammal." Sedan hade Walborg också samtalat
med Erik Esaiasson. Han hade sagt, att inte heller han vågade bygga
laxpata tillsammans med fadern. Han var rädd för Ängesåborna.

Ju längre denna mordrättegång fortskred, desto tydligare växte också en
bild fram av ett slags ordkrig inför sittande rätt mellan nybyggarna
i Ängesån och Järämä. De beskyllde varandra för grova hot, kränkande
uttalanden och onda uppsåt. Och som stöd för sina anklagelser
åberopade de ständigt nya vittnen från allt längre bort belägna nybyggen
och platser. Hela affären växte till ett socialt skådespel med nästan
alla medborgare i trakten som aktörer."
Hendrik och Valborg fick de för mig kända barnen:
Jöns Hendriksson, född 1730, död 1811-04-18, min mormors ff ff far.
Nils Hendriksson, född? Död 1746-12-17, hittar ingen information om
honom.
Anna Hendriksdotter, född 1740, död 1791-10-16, gift 1774-03-11 med
Hans Mickelsson i Kilvo född 1737. Familjen bor i Kilvo och när hon
dör 1791 51 år gammal har hon fött minst 14 barn.
Israel Hendriksson, född 1742, död 1821. Gift första gången 1771 med
Marget Ersdotter född 1755 död 1782, familjen bodde då i Ripivuoma
Sjockjock. Gift andra gången med Ella Larsdotter född 1752. I hf. För
1776-1822 finns familjen i Kosipä. Ella Larsdotter dör 1805-12-17 och
han gifter sig en tredje gång 1810-04-08 med Catarina Christina
Olofsdotter från Ullatti, då benämns han ”lappmannen Israel Henriksson
Kappa”. I hf. För 1776-1822 har familjen flyttat till Ullatti. Han dör också
där runt 1821 cirka 79 år gammal.
Charin Hendriksdotter, född 1746, död 1811-04-09. Hon verkar inte ha
gift sig. När hon dog arbetade hon som piga åt sin bror Jöns Henriksson
i Ullatti. Hon dog av bröstfeber 65 år gammal.
Maria Heinrichdotter Heinos, född 1747, död 1806-03-23, gift 1782
med Henrik Henriksson Heinos ”junior” i Sackaträsk.
Valborg Hendriksdotter, född 1750, död 1817-02-02. Gift 1772-12-26
med Johan Mickelsson i Kilvo född 1750, där lever hon fram till sin död
1817, hon dog i ”stygn” 67 år gammal.
Det är 10 år mellan äldsta sonen och dottern Anna, vad hände då?
Möjligen finns det fler barn som dött i tidig ålder och som inte finns
noterade
i några kyrkböcker…

Farmors mf mf mm mf:
Lars Mickelsson Ullath, född omkring 1665 i Ullatti, son till Mickel
Grelsson Ullath. Han var en av de första nybyggarna i Moskojärvi. Han
övertog efter sin mors död 1/3 av det ursprungliga hemmanet i Ullatti. De
övriga delarna ägdes av hans bror Jöns Mickelsson Ullath och hans far
Mickel Grelsson Ullath.
Han anklagades 1711 för att ha slagit ihjäl en granne med en
gärdsgårdsstör. För att bringa klarhet i fallet grävdes liket efter grannen

upp, och de närvarande kunde konstatera ett hål vid tinningen stort nog
att två fingrar gick in där. Det varma och fuktiga vädret tillät dock inte
någon längre inspektion; stanken var fruktansvärd och man fann det för
gott att gräva ned den döde igen. Vid den följande tingsrättsförhandlingen
friade sig Lars Mickelsson genom ed. 1721 tog Lars Ulath sju skäl korn ur
rådman Samuel Krooks bod och försålde. Tinget dömde honom att genast
ersätta det stulna. 1724 betalade Lars Ulath å brodern Mickel Mickelssons
och brorsonen Per Perssons vägnar det gods som försnillats från Olof
Nurmios renrajd…
Gift runt 1689-1690 med:
Min fm mf mf mm mormor:
Brita Joakimsdotter Jock, född omkring 1665 i Jockfall Överkalix. Död?
I Ullati.
Barn (kända):
Anna Larsdotter, född 1689, död 1769-09-24 i Ängesån i Överkalix.
Brita Larsdotter född omkring 1700, död 1747 i Keinosuando. Gift första
gången 1723 med Markus Henriksson från Keinosuando född omkring
1700 död 1740. Gift andra gången 1742-03-25 med Nils Olsson
Kemiläinen från Lainio född 1720.
Mickel Larsson född 1700 död 1765 i Ullatti. Gift med Karin Israelsdotter
Ryss, familjen bodde i Ullatti.

Mormors ff ff ff far:
Jöns Mickelsson Ullath, född omkring 1680 i Ullatti. Nybyggare i Ullatti.
Jag antar att Jöns Mickelsson var gift med:
Mormors ff ff ff mor:
Ella Larsdotter Heiva, född omkring 1679 i Siggevaara byn i Torne
lappmark. Av skogssamesläkten Heiva. Jag rekommenderar er varmt
att läsa följande berättelse om Ella Larsdotter Heiva skriven av Tommy
Rapp på hans hemsida:
http://lappmarken.wordpress.com/2012/09/27/elin-larsdotter-heivalappmarkens-fargstarkaste-kvinna/
Jöns och Ella fick de för mig kända barnen:
Henrik Jönsson, född 1711, min mormors ff ff ff.
Marget Jönsdotter, född 1715, gift 1741 med Pehr Pehrsson
Parakkavaara född 1712 i Parakkavaara.
Mormors ff ff ff ff och min farmors mf mf mm mf far:
Mickel Grelsson Ullath, född omkring 1621 på "okänd ort", död 1721 i

Ullatti. Mickel var troligen den första nybyggaren i Ullatti. Han var även
nämndeman/tolvman i Jukkasjärvi tingslag under några år (1683-). I
dödboken för Jukkasjärvi står att läsa: ”Michel Ullatti öfwer 100de åhr
gammal.”
Mickel verkar ha varit en "hetlevrad" man, och mer än en gång blev han
kallad till tinget för olika anklagelser som riktats mot honom. I
domstolsprotokoll för Jukkasjärvi tingslag finns han omnämnd:
1682: anklagade han Jon Ersson i Siggevaara för att ha stulit "tre stycken
sköna oxrenar" av honom. Målet blev uppskjutet.
1685: besvärade sig Erik Jönsson i Tärendö över att Mickel Grelsson hade
gjort intrång på hans land. Det hela slutade med att rätten dömde de
båda att dela på landet och lappskatten.
Mormors ff ff ff fm:
Karin Larsdotter, född? Död omkring 1716.
På följande hemsida kan man läsa intressant fakta om ”Släkten Ullatti:
http://lappmarken.wordpress.com/2012/09/19/nybyggarslakten-uhlatfran-ullatti/
Har här lånat och återger några citat från denna hemsida:
” I det begärda arvsskiftet efter Mikkel Grelsson Uhlats avlidna hustru,
Karin Larsdotter skulle all befintlig egendom delas mellan de fem
syskonen; Sönerna: Lars Mikkelsson, Per Mikkelsson Reution och Jöns
Mikkelsson. Döttrarna: Karin, Per Olssons hustru i Nattavaara, och
Kirstin, Karl Henrikssons hustru. Förutom pengar så fick barnen dela på
renhudar, handskar, två silverbägare och skedar, sex oxrenar, tre
renvajor och en renkalv. I boet fanns också nio kor varav sex stycken
tillföll den gamle Mikkel Grelsson Uhlat. Arvingarna menade dock att de
medel som uppvisades inte var allt som fanns i boet, utan menade att den
gamle fortfarande skulle ha över 900 daler kopparmynt undangömda.
Som svar på det anklagade han sin son Lars för att ha stulit nio stycken
hela kopparplåtar av honom, ifrån vilket Lars friade sig själv genom ed .
Man undrar ju lite idag om det inte var gamle gubben Uhlats undangömda
mynt som några barn hittade i en bergsskreva i Ullatti i början av 1900talet? Vidare delades gården i Ullatti i tre delar varav Lars Mikkelsson tog
en, Jöns Mikkelsson en annan och den gamle behöll den sista delen.
Tillsammans skulle de så dela på den årliga skatten på 18 daler
kopparmynt”.
Mickel och Karin fick de för mig kända barnen:
Lars Mickelsson, född omkring 1665 i Ullatti, död 1735 i Ullatti,
nybyggare i Mukkavuoma (Moskojärvi). Efter moderns död 1716 flyttade

han tillbaks till Ullatti. Gift 1689 med Brita Jochimsdotter född omkring
1665 i Överkalix. Han anklagades 1711 för att ha dräpt en granne med en
gärdsgårdsstör. Han friades genom ed, men var senare inblandad i många
olika rättsfall. Min farmors mf mf mm mf.
Läs om historien som Tommy Rapp skrivit utifrån domböcker han
studerat:
http://lappmarken.wordpress.com/2012/09/20/var-lars-mikkelsson-uhlaten-mordare/
Jöns Mickelsson, född omkring 1680, min mormors ff ff ff far.
Mickel Mickelsson Uhlat, född omkring 1683, död på hösten 1713, blev
skjuten under en björnjakt, mycket intressant fakta från domböckerna
har Tommy Rapp skrivit om på sin hemsida:
http://lappmarken.wordpress.com/2012/09/19/jag-ska-en-gang-till-fullobetala-uhlats-folket/
Per Mickelsson Reution, död 1716, han övertar ett lappaskatteland av
samen Reution (nuvarande Skröven-Röytiö). Innan han gifte sig med
Karin Mickelsdotter fick han ett oäkta barn med sameflickan Ingrid
Persdotter vilken tjänat piga hos kyrkoherden Elingius i Jukkasjärvi
samtidigt som Per var dräng på samma ställe. Han blev dömd till böter om
40 mark silvermynt för ”mökränkning” samt att årligen betala underhåll
till Ingrid Persdotter.
Karin Mickelsdotter, gift med Per Olsson i Nattavaara.
Kerstin (Kristina) Mickelsdotter, gift före 1714 med Karl Henriksson
född 1693 i Lautakoski, han blev sedan misstänkt för att ha mördat
Kerstins bror Mikkel (se berättelsen ovan, var Lars Mikkelsson Uhlat en
mördare).

Om det finns något i min text som är felaktigt, eller om det finns något
jag glömt att skriva om, kontakta mig då via mailadressen nedan.
Har ni bilder eller berättelser som berör byn Ullatti och som ni vill dela
med er av till min hemsida, maila mig då på:
christina.berglund57@gmail.com

