Moskojärvi
När jag skall försöka sammanfatta lite historik om Moskojärvi by inser jag
ganska snart att detta inte blir så lätt… Många av mina anfäder har fötts,
levt och verkat i denna by, och längre ned i denna historiska
sammanfattning om Moskojärvi, finns en sammanställd forskning som
berör just de anfäder som finns nämnda i ”Andersson-Viltoks” forskningen
på min hemsida och som har beröring med Moskojärvi by.
Jag börjar min berättelse med att citera ur boken ”Gällivare tätort och
landsbygd” av Gösta Forsström och Bo Strand Norrbottens museum.
”Moskojärvi. Jöns Nilsson, som var lapp, fick 1685 rätt att bosätta sig vid
Moskojärvi. Om det sedan blev någon bosättning vet vi ej. 1714 skattar
Karl Hindersson son till Hindrick Eriksson i Keinosunado, för nybygget.
1727 säljer han hemmanet till sin bror Hindrik Hindersson för 150 daler
kopparmynt. Brödernas far kom från Lovikka. Nybygget övertogs 1751 av
en Håkan Håkansson och tycks sedan ha gått i arv. På 1860-talet finns tre
byamän Olof, Johan och ännu en Håkan Håkansson.”
Egna noteringar: Ovan nämnda "Håkan Håkansson" finns inte! Det finns
alltså inga personer med namnen "Håkan Håkansson" vid dessa tider i
Moskojärvi. Gösta Forsström och Bo Strand måste han menat "Henrik
Henriksson, eller Hindrik Hindersson".

På Wikipedia finns en kort sammanfattning om byn Moskojärvi:
”Moskojärvi är en mindre by i norra Gällivare kommun. Byn ligger efter
E10 fyra mil norr om Gällivare på en udde mellan sjöarna Moskojärvi,
särskilt den del av sjön som kallas Kenttäjärvi, och den angränsande sjön
Kivijärvi. Byn har anor 400 år tillbaka i tiden, då Moskojärvi tillsammans
med närliggande Avvakko, Skaulo och Puoltikasvaara (tillsammans kallade
Soutujärvibygden) är bland den äldsta bebyggelsen i Gällivare kommun.
Runt Moskojärvi finns många vattendrag. Fisket har varit en stor
sysselsättning under alla år det har bott folk i byn, framförallt i äldre
tider.”
http://sv.wikipedia.org/wiki/Moskoj%C3%A4rvi

På den mycket innehållsrika hemsidan om Moskojärvi:
http://hem.bredband.net/moskojhemsida/moskoj/mosko03.htm som

Moskojärvi bygdegårdsförening har på internet, kan man läsa intressant
historia om Moskojärvi, från 1700-talet till 2000-talet.

Min egen forskning om mina anfäder från sidan ”Andersson- Viltoks
släkten” vilka har anknytningar till Moskojärvi, börjar 1826-03-26 när min
farmors morfars mor Brita Stina Johansdotter, föds i Moskojärvi, .
Utifrån henne går jag sedan bakåt i tiden där det även dyker upp fler
familjer – släktingar som har bott och verkat i Moskojärvi.
Brita Stina Johansdotter, gifter sig 1849-03-18 med min farmors morfars
far Erik Olofsson från Killingi, född 1827. Erik och Brita Stina fick minst 16
barn tillsammans, vilka jag kan finna i födelseböckerna – kyrkböckerna,
men det kan även finnas fler barn vilka dött i spädbarnsålder och inte
finns noterade för ”eftervärldens vetgiriga forskare”. Efter giftermålet med
Erik Olofsson, flyttar Brita Stina från Moskojärvi till Killingi, där även alla
barnens föds. Många av barnen stannar i föräldrarnas närhet, och bosätter
sig – gifter sig – och flyttar till närliggande byar som Puoltikasvaara och
Soutujärvi.
Nästa person med anknytning till Moskojärvi är Olof Olofssons i Killingi och
Brita Henriksdotter från Soutujärvis dotter Brita Olofsdotter, född 181605-27, död 1879-08-14 i Moskojärvi. Brita gifter sig 1839 med Henrik
Johansson, född 1818-11-23, död 1890-05-13 i Moskojärvi. Henriks
föräldrar var Johan Henriksson och Brita Henriksdotter i Moskojärvi. Även
Britas yngsta bror Olof Olofsson, född 1835, gifter sig 1861 med en flicka
från Moskojärvi – Brita Maria Olofsdotter född 1830, död 1902. Brita
Maria var en dotter till Olof Henriksson, född 1802 i Killingi och Brita
Markusdotter, född 1802 i Moskojärvi. År 1826, i samband med
giftermålet, flyttar Olof Henriksson från Killingi till Moskojärvi.

Sedan finner jag min fm mf fm: nämndemannen och krononybyggaren
Johan Henriksson, född 1787 i Moskojärvi. År 1813 gifter han sig med
Brita Henriksdotter, född 1789 i Killingi, och familjen bosätter sig i
Moskojärvi.

Israel Björkman född 1788 och son till kyrkoherden Johan Björkman i
Vassara, gifter sig 1825 med Sigrid Olofsdotter, född 1801 i Killingi. Paret
får dottern Brita Johanna, född 1830, hon kommer sedermera att bli gift
1853 med krononybyggaren Erik Johan Johansson Strömberg, född

1821 i Moskojärvi. Familjen bosatte sig i Moskojärvi. Erik Johan
Johansson Strömbergs föräldrar var Johan Henriksson, född 1787 i
Moskojärvi, död – krossad under ett hölass 1854 i Moskojärvi och Brita
Henriksdotter, född 1789 i Killingi.

Nästa person med anknytning till Moskojärvi är min fm mf mf far: Henrik
Mickelsson, född 1758 i Moskojärvi, gift 1781 med Maria Persdotter
Heinonen, född 1762 i Keinosuando. Henriks föräldrar var Mickel
Hindersson Mosco, född 1735 i Moskojärvi och Gjertrud Baltsarsdotter
Servio, född 1735. Mickel och Gjertrud är föräldrar till ovan nämnda Johan
Henriksson, född 1787.

Henrik Ersson, född 1757 i Killingi och Margareta Ersdotter Stålnacke, född
1767 i Neitisuando, fick 1787 sonen Erik Henriksson född 1787, vilken
gifter sig 1816 med Magdalena Henriksdotter från Moskojärvi, född
1788. Erik Henriksson blev krononybyggare och 12 man – nämndeman.
Magdalena – Malins föräldrar var Hendrik Mickelsson, född 1758 i
Moskojärvi, och Maria Pehrsdotter Heinonen, född 1735 i Keinosuando.
1789 fick Henrik och Margareta en dotter: Brita Henriksdotter, född 1789,
hon gift sig 1813 med krononybyggaren Johan Henriksson från
Moskojärvi, född 1787. Paret nämns ovan. Henrik Ersson och Margareta
Ersdotter Stålnackes tredje barn med anknytning till Moskojärvi är Olof
Henriksson född 1802, som gifter sig 1826 med Brita Markusdotter,
född 1802 i Moskojärvi, familjen var bosatta i Moskojärvi. Britas föräldrar
var Marcus Olofsson, född 1764 i Moskojärvi och Maria Henriksdotter
Keppo, född 1765 i Aavakko.

Nästa person från Moskojärvi i min farmors antavla är min fm mf fm mm:
Margareta Hindriksdotter, född 1725 i Moskojärvi, gift 1753 med
Anders Olsson (Olofsson) från Övertorneå. Margaretas bror, min fm mf mf
ff: Mickel Hindersson Mosco, född 1730 i Moskojärvi, gift med Gjertrud
Baltsarsdotter Servio, född 1735 i Svappavaara. Föräldrarna till dessa
båda syskon är Hendrik Hendriksson, född omkring 1700 i Moskojärvi och
Susanna Johansdotter, född 1696 troligen i Moskojärvi.

Sedan finner jag min fm mf mf mf: Per Persson Heinonen, född 1730 i
Tärendö och hans hustru Malin Markusdotter, född 1723 i Keinosuandos

dotter: Maria Persdotter Heinonen, född 1762, vilken gifter sig med
Henrik Mickelsson, född 1758 i Moskojärvi. Henriks föräldrar var ovan
nämnda Mickel Hindersson Mosco, född 1730 och Gjertrud Baltsarsdotter,
född 1735.
Sista personen (eller den första, hur man nu vill se det) i min farmors
antavla med anknytning till Moskojärvi är min fm mf fm mm far och min
fm mf mf ff far: Henrik Henriksson Moskojärvi (Stockström), född
1700 i Lautakoski eller Keinosuando. Henrik var nybyggare och
nämndeman i Jukkasjärvi tingslag. Han var den som köpte Moskojärvi
nybygget år 1727 av sin bror Karl Henriksson för 150 daler kopparmynt.
1723 gifte han sig med Susanna Johansdotter Spett, född 1696 i
Svappavaara. Några av Henrik och Susannas barn stannade kvar i
Moskojärvi och förde sedan denna släkt vidare i kommande generationer
av Moskojärvibor.

Bild: Moskojärvi no. 1 Lehtogården, foto Ingrid Lohse.
Bilden finns på Moskojärvi bygdegårdsförenings hemsida:
http://hem.bredband.net/moskojhemsida/moskoj/mosko20.htm

