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Tomas L. Laulas stenkors på Laxnäs övre ödekyrkogård 
i Tärna. Vi ser att Tomas föddes i ”Wilhelmina”.

Tomas Leonard Laula Hedlund
1874–1905

Utdrag ur husförhörslängd för personer i Gardfjäll 1885-1894. Här ser vi hushål-
let, med Lars Tomason Laula, hustrun Kristina Josefina och sju barn. Tomas är den 
förstfödde, född i Norge. Strecket efter Tomas betyder att han flyttat hemifrån. I 
kolumnen för ”Flyttat” ser vi att han flyttat till Fredrika. Vi kan också se vilka kun-
skaper prästen ansåg att Tomas hade i kristendom och innanläsning. Att han gjort 
”lumpen” framgår också, liksom att han tagit nattvarden 1891. 

Sammanställning av arkivmaterial inför Kulturarvsmässan i Tärnaby mars 2020. 
Materialet i sin helhet har tidigare tagits fram för att användas i skolundervisning om öde-
kyrkogårdar i Tärna. Till det hör lärarhandledning och elevuppgifter, som finns på Väster-
bottens museum.
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Utdrag ur Folkräkningen 1890 i Västerbottens län. Här ser vi att Tomas mamma är 
gift med Lars Laula, som benämns som nomadlapp. Det finns sex bar i hushållet, 
bl.a. Elsa Stina, en lillasyster till Tomas, som i sitt vuxna stred för samernas rättig-
heter och blev mycket känd.

Nedan: I Folkräkningen 1900 ser vi att Tomas mamma är änka och benämns ”
fattiglapp”. Hennes hemort är Gardfjäll, Wilhelmina. 
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I 1904 års Lysnings- och vigselbok för Stensele församling ser vi att Tomas Laula 
gift sig med Hilma Charlotta Sjulsdotter. Hilma är också ”lapp” och hemmahöran-
de i Gardfjell. Tomas uppges vara ”arbetare”.

Nedan: I utdrag ur Dödsbok, Tärna församling 1905, ser vi att Tomas dog den 25 
november 1905. Dödsorsaken var drunkning genom svag is på sjön Gardiken. 
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Utdrag ur Födelse- och Dopbok för Tärna församling 1906 visar att änkan Hilma 
Charlotta fick en dotter, Magda, en dryg månad efter Tomas bortgång. 

Nedan: Notis ur Umebladet 1905 om Tomas drunkning. Drunkningen ledde till 
polisförhörsprotokoll, som är upptagna i Tärna länsmansdistrikt 1905.
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I församlingsboken för Tärna 1930 kan vi se vad som hände med Tomas fru Hilma 
Charlotta: Hon gifte om sig 1907 med Jonas Petter Andersson i Björkås. Paret fick 
många barn. 

Drunkning drabbade inte bara Tomas. I dödsboken för Wilhelmina församling 
1899 får vi veta att också Tomas pappa och lillebror omkom vid en drunknings- 
olycka den 13 juli 1899. Det framgår inte här, men olyckan hände när de lade ut 
fiskenät.


