
 

Elektrifiering av Mo 
 

Redan 1916-17 elektrifierades Mo, det var ett nybildat andelsbolag i Junsele som sökte 

tillstånd om att få bygga en vattenkraftstation i Uman.  Nedan ses en avskrift av ett av de 

kontrakt som skrevs med markägare som skullelämna mark till kraftledningar.  

Min far berättade att installatörerna betraktades som några mycket fina herrar, dom gick 

klädda i kostym vit skjorta och svart fluga.   

Kraftstationen köptes några år in på 1940-talet av Graningeverken som drev den till början av 

1970- talet, senare i början av 1990-talet byggde Graningeverken en helt ny vattenkraftstation 

på samma plats som den gamla. 

 

Avskrift av ett kontrakt mellan Junsele Elektriska Aktiebolag och några fastighetsägare i Mo. 

 

Undertecknade. 

Jonas Petter Molin,  egare till hemmanet 3 2/3 seland nr.4  Mo,   

Daniel August Moström,  egare till 3 2/3 seland nr.4 Mo,  

 Henrik Jakob Molin, egare till 4 2/3 nr.1 Mo,   

Jonas Molund,  egare till 7/36 seland nr.1 Mo, 

Erik Johan Henriksson, egare till 2 1/3 seland nr.2  Mo, 

August Näsström, egare till 24/25 seland nr.3 Mo, 

Bror August Berglund, egare till en lägenhet för alltid afsöndrad från 3 2/3 seland nr.4 Mo, 

Johannes Jutberg, egare till lägenheten Jutberget nr.1 afsöndrad från 14/18 seland nr.1 Mo. 

allt i Junsele socken,  medgifver härigenom Junsele Elektriska Aktiebolag eller dess 

rättsinnehafvare rätt att i och för öfverförande af elektrisk energi från kraftstationen å 

Aktiebolagets fastigheten Strömfallet nr. 1 och 2 i byn Eden till Mo och andra byar öster om 

Ångermanelfen å mark,  tillhörande våra nämnda fastigheter,  jemväl hemmanens andelar i 

samfällda platser uppsätta och för all framtid bibehålla stolpar och tillbehör för uppbärande 

af elektriska ledningar,  kablar och dylikt. 

Äfvenledes medgifes Aktiebolaget och dess rättsinnehafvare tillstånd att under sagda tid 

beträda nämnda marker för ledningarnas framdragande samt för tillsyn och reparation. 

Såsom vilkor för denna nyttjanderätt förbehållesr vi att all skada,  som genom ledningarnas 

framdragande,  reparation eller tillsyn åsamkar växande gröda,  träd,  buskar eller annan oss 

tillhörig egendom skall av Aktiebolaget eller dess rättsinnehafvare ersätta och att värdet af 

den sålunda uppkomna skadan skall,  om ej öfverkommelse träffas,  afgöras af skiljemän,  

utsedda enligt lagen om skiljemän. 

Till säkerhet för beståendet af den sålunda upplåtna ??????rätt till förmån strömfallet nr. 1 

och 2 medgifver vi att inteckning må vinnas uti våra afvnämnda fastigheter i Mo by. 

Junsele,  Mo  den 15 december  1915 

 

Jonas Molund  J. Molin 

B August Berglund  Aug. Näsström 

J. Juthberg   E. J. Henriksson 

D  A  Moström  H. J. Molin 

 

Antages af.   Junsele Elektriska Aktiebolag 

   E  Söderdahl 

 

På en gång närvarande vittnen 

Petrus Salomon Erik Molin        


