Pauki (Bávgi)
I byn Pauki – Paukijärvi – har några av mina anfäder levt och verkat. Bland annat min mormors mor
Brita Lena Olofsdotter, vilken sedan gifte sig och flyttade till Liikavaara, och min mormors mormor
Inga Olofsdotter född 1833, samt den första nybyggaren i byn: Olof Mickelsson och Ella
Andersdotter Skolm som är min mormors mormors far och mormors mormors mor. Olof
Mickelssons far: Mickel Ersson från Killingi finns som anfader i min farmors släkt. Jag har själv
aldrig besökt byn Pauki, men jag tror nog att jag kommer att åka dit i en planerad släktforskarresa
under 2015, för att återse mina anfäders boställen. Nedan har jag presenterat alla dessa släktingar
och deras familjer som alla var bosatta i Pauki.

Pauki upptogs som nybygge 1848 och överfördes senare till fjällägenhet för att 1978 läggas ner.
Idag finns två gårdar inom området bestående av mangård, ladugård från omkring 1930-talet och
mindre uthus. Vid vattnet ligger både gamla, timrade och nya båthus och ett härbre.
Slåttermarkerna är öppna men hävdas inte. Denna fjällägenhet är en av jordbrukets västligaste
utposter i fjällvärlden och ett välbevarat och representativt exempel på sent upptagna nybyggen.
Detta ger området ett högt kulturhistoriskt värde.

Historik
I Pauki upptogs ett nybygge år 1848 av Olof Mickelsson. Nybygget förlades till en moränås vid en
fiskrik sjö, intill vida myrar. Eftersom boskapsskötseln och fiske var huvudnäringarna för nybyggare
i dessa trakter var platsen väl vald. Pauki kom efter beslutet om fjällägenheter 1915 att överföras
till en sådan, trots att det var ett lagligt upptaget nybygge. Troligen var det så att nybyggaren inte
hade kunnat svara mot de odlings- eller underhållskrav som staten satt för nybyggarna som
motprestation för skattefrihet. Pauki kom så småningom att utökas till att omfatta två gårdar och
slåttermarkerna runt gårdarna vidgades. Gårdarna brukade inhysta samer under deras flytt till
vinterbeteslandet och enligt den siste brukaren i Pauki så byggde han upp en liten stuga på sin gård
för samerna att övernatta i. Gårdarna fick vägförbindelse först 1979, ett år efter det att jordbruket
lagts ned. När den sista brukaren avled 1984 beslutades att denna fjällägenhet skulle säljas, vilket
skedde 1987.
Vid vattnet ligger gamla timrade båthus tillsammans med nya och här finns även ett timrat härbre.
Några moderna sommarstugor har också byggts upp i området. Runt gårdarna ligger
slåttermarkerna som delas av öppna diken. På markerna står lador.
Kulturmiljön idag
Idag ägs gårdarna av den siste brukarens ättlingar och de används för fritidsändamål. I Pauki finns
två gårdar från omkring 1930-talet bestående av mangård, ladugård och mindre uthus. De flesta
byggnaderna är klädda med lockläckt- eller lockpanel och alla är rödmålade. På en av
gårdsplanerna står också en liten timrad och rödmålad stuga. Husen är välbevarade och landskapet
är fortfarande öppet trots att det inte längre hävdas.
Källa:
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/om%20lanss
tyrelsen/Kulturmiljoprogram%20G%C3%A4llivare.pdf

Släktforskning utifrån Olof Mickelsson nämnd ovan.

Olof Mickelsson, född 1805-04-04, död 1883-03-09.
Gift 1829 med:
Ella Andersdotter Skolm, född 1804-03-14, död 1881-02-21.
Barn:
Maria Lisa Olofsdotter, född 1829.
Ingri Olofsdotter, född 1833.
Margreta Olofsdotter, född 1836.
På fastigheten fanns även Ella Andersdotters oäkta son:
Jonas Ellasson, född 1827.
Gift 1854 med:
Cajsa Lotta Eriksdotter, född 1830-02-06, samt deras son:
Johan Erik född 1854-10-06.
Källa: Gällivare AI:4 (1846-1854) Bild 197 / sid 189 (AID: v137556.b197.s189, NAD:
SE/HLA/1010055)
Olof Mickelsson och Ella Andersdotter Skolm är min mormors mormors far och mormors mormors
mor.
Olof Mickelssons far är:
Michael Ersson född 1765-02-20 i Killingi, och hans farfar är Erik Philipsson och farmor är Brita
Olofsdotter i Killingi. Allihop finns representerade flera gånger i mina antavlor – mina
släktforskningar på min farmor, mormor och morfars släkt.
Ella Andersdotters föräldrar var Anders Jonsson Skolm, född 1768-02-23 och Ella Afvasdotter, född
1771-10-06, dessa finns med i min forskning på min mormors släktsida – och de är min mormors
mormors morfar och mormor.
1855-1864:
Har familjen utökats med sonen Olof, född 1840. Ellas ”oäkta” son och hans hustru har nu utökat
sin familj med sonen Olof, född 1856, Nils Henrik, född 1858 och Greta född 1862.
Maria Lisa född 1829 (se ovan) drunknade utan att igenfinnas 1857. Efter dottern Margreta född
1836 har prästens skrivit: ” skall heta Brita eller… uppges vara död för länge sedan, observerad
1864. Med i detta husförhör finns även en flicka som heter Brita Maria och är född 1842. Efter
hennes namn har prästen skrivit: ”observerad 1864. Anses såsom inflyttad kvitteras med
Margreta”… Jag vet inte om denna flicka är dotter till Olof Mickelsson och Ella Skolm, men inte
verkar det som om prästerna hade full koll på sina kontrahenter ute i byarna på den tiden…
Källa: Gällivare AI:5a (1855-1864) Bild 246 / sid 266 (AID: v137557.b246.s266, NAD:
SE/HLA/1010055)
1865-1876:
finns Olof Mickelsson och Ella Andersdotter kvar på ”kronolägenheten Paukijärvi” På samma
fastighet finns nu även sonen och kateketen Olof Olofsson född 1840, samt hans hustru Katharina
Eriksdotter Skårpa, född 1835.

Källa: Gällivare AI:6 (1865-1876) Bild 324 / sid 315 (AID: v137559.b324.s315, NAD:
SE/HLA/1010055)
1877-1890:
står Olof Mickelsson som fd. åbo. Både han och hustrun Ella Andersdotter dör under denna period.
Olof dör 1883 och Ella dör 1881. Med i deras hushåll fanns även flickan Brita Maria född 1842
(nämnd ovan). Sonen Olof Olofsson och hans hustru bor kvar på fastigheten, men Olof dör där
1888-06-23. I hushållet finns nu också Olof Mickelsson och Ella Andersdotter dotter: Inga (Ingri)
Olsdotter, född 1833 och änka efter Olof Ersson i Neitisuando, samt hennes barn Maria Lisa
Olofsdotter, född 1861, Maria Lisas oäkta son Karl Johan Teodor, född 1890, sonen Olof Olofsson,
född 1865 och dottern Brita Lena, född 1867. Inga (Ingri) Olofsdotter är min mormor Ida Johanna
Johanssons mormor och Brita Lena född 1867 är min mormors mor.
Källa: Gällivare AI:8 (1877-1890) Bild 383 / sid 377 (AID: v137562.b383.s377, NAD:
SE/HLA/1010055)
1890-1895:
finns på fastigheten: Olof Olofssons änka Katharina Ersdotter Skårpa och Olof Erssons änka Inga
Olofsdotter (min mormors mormor) och sonen Olof Olofsson född 1865.
Källa: Gällivare AI:9b (1890-1895) Bild 312 / sid 299 (AID: v137564.b312.s299, NAD:
SE/HLA/1010055)
1895-1900:
Gällivare AIIa:3 (1895-1900) Bild 3950 / sid 1271 (AID: v137571.b3950.s1271, NAD:
SE/HLA/1010055) är det samma personer som bor kvar i Pauki.
1900-1905:
bor Katharina Eriksdotter Skårpa, Inga Olofsdotter med sonen Olof Olofsson född 1865, samt nu
även Anders Eriksson född 1874-03-14 och hans hustru Susanna Eriksson Skårpa född 1875-01-29
och deras barn: Johan Erik, född 1898-04-19; Jonas, född 1900-10-30 och Olof född 1903-12-09. Den
ovan nämnda Anders Eriksson är son till min farmors morfars far Erik Olofsson född 1827 i Killingi
och Brita Stina Johansdotter, född 1826 i Moskojärvi.
Källa: Gällivare AIIa:10 (1900-1905) Bild 1820 / sid 2375 (AID: v137578.b1820.s2375, NAD:
SE/HLA/1010055)
1905-1913:
finns Anders Eriksson och Susanna Eriksson Skårpa med sin familj, kvar som boende i Pauki.
Familjen har nu utökats med barnen: Mickel, född 1906; Andrea, född 1909; Kristina, född 1911
och Maria Susanna, född 1913.
Källa: Gällivare AIIa:17 (1905-1913) Bild 1770 / sid 2366 (AID: v137585.b1770.s2366, NAD:
SE/HLA/1010055)
1914-1928:
finns Anders Eriksson med hustru och barn kvar i Pauki, men Anders dör där 1922-05-06. Av
barnen blir sönerna Johan Erik född 1898 och Jonas född 1900 kvar i byn med sina familjer. Sonen

Johan Erik flyttar dock 1920 med sin familj till Killingi, men i hf. För 1928-1942 verkar han ha flyttat
tillbaks till Pauki igen.
Källa: Gällivare AIIa:30b (1914-1928) Bild 540 / sid 3790 (AID: v193103.b540.s3790, NAD:
SE/HLA/1010055)
I det sista husförhöret 1928-1942 finns följande personer i Pauki:
Johan Erik Andersson, född 1898-04-19, gift första gången 1919 med Inga Margitsdotter Reuus,
född 1890-06-14, död 1930-09-13 i samband med dottern Inga Ottilias födelse. Gift andra gången
med Helena Jonasson, född 1915-08-19.
Barn i första giftet:
Svea Ingrid, född 1921-10-09, död 1938-09-24..
Gustaf Vilhelm, född 1924-11-30, död som ogift man 1948-10-31 i Pauki.
Susanna Eleonora, född 1926-02-07.
Viktor Torsten, född 1928-02-27, död 1929-10-27.
Inga Ottilia, född 1930-09-13.
Barn i andra giftet:
Erland Fredrik Sören, född 1937-06-01.
Nanna Anna Lisa, född 1940-02-16, död 1940-10-16.
I det andra hushållet fanns brodern Jonas Andersson född 1900-10-30 och hans hustru Hilma Maria
Henriksson, född 1903-11-29, samt barnen:

Frans Henning, född 1925-03-30, död 2002-12-12 i Moskojärvi.
Göta Maria Viktoria, född 1929-04-28.
Astrid Emilia, född 1931-01-23, död 1931-01-27.
Ida Karolina, född 1932-03-19, död 1982-12-15 i V. Frölunda.
Östen Erik Lennart, född 1933-09-10.
Arne Holger Rudolf, född 1937-02-02, död 1967-08-26 i Koskullskulle.
Vilda Edit Sofia, född 1938-10-03, död 1995-09-01 i Gällivare.
Linda Ingeborg, född 1940-02-27.
Nanna Irene, född 1942-02-20.
Källa: Gällivare AIIa:42 (1928-1942) Bild 2730 / sid 3785 (AID: v193115.b2730.s3785, NAD:
SE/HLA/1010055)

