Mo nr: 2 9 ¼ seland
1651

Anna

1660

Olof Olofsson död 1691
g? Elias Pärssons syster i Mo ?
Pehr
Erik

1697

1708

Pehr Olofsson omk. 1756 ?
g. Karin Johansdotter 1693
Anna
Abraham
Olof
Päder 1689
Elias 21/8 1692

ägare 1697
till Krånge 2

från Vallen 1
g. Per Andersson Jämtland
”Moberg”

Olof Persson död före 1729
g. Kerstin Ersdotter 12/2 1665
Malin 1710
Märta 1707
Per 1713
Olof
Kerstin
Brita
inhys. Ella

1723

h. Kerstin och Pigan Ella

1727

Hans Christoffersson

1736

h. Kerstin och Ella

1739

Per Olofsson 1717 - 29/11 1747, 30 år
g. 1746 26/10 Karin Josefsdotter 26/7 1711
Kerstin 10/8 1748

ägare 1708

från Eden 1
g. Erik Pärsson Mo Resele
g. Johan Persson Höven Resele

från Mo 5

1749

Ingial Bertilsson1718 - 9/9 1771
från Jansjö Fjällsjö
g. 15/5 1749 änk. Karin Josefsdotter död 19/2 1786
Malin 21/10 1750
Dordi 27/6 1753
nedan

1777

Anders Andersson 1744 - 30/10 1818
g. 12/4 1773 Dordi Ingelsdotter ¼ 1831
Gertrud 13/1 1774
Ingial 26/12 1776
Karin 4/5 1779 - 1786
Anders 20/4 1783
Susanna 10/4 1785
Josef 22/3 1790
Catarina 24/3 1793
Dorotea och Magdalena 2/8 1781 - /9 1781
Olof 10/4 1785 - 23/4 1785
Jonas och Jakob 4/3 1788 - /3 1785

från Eden 4
till Krånge 4
ägare 1815 littra D
ägare 1815 littra C
g. 9/4 1809 Eric Ersson Öhn
g. 16/6 1816 Eden 4
g. 2/1 1828 Vallen 1
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1811 26/3 Hemmanet delas i två lika delar om 4 2/3 seland littra D och
littra C
Littra D Bomärke.
Ingel Andersson 1776 - 23/51841
g. 7/4 1811 Gunilla Jonsdotter 1774 - 30/5 1853 från Strömsund.
Dorotea 2/2 1812
Anders 1813
ägare till Mo 2 litt. D
Jonas 21/11 1817
Anders Ingelsson Molund, ägare av Mo 2 littra D och fjärdingsman, född 1813.
Gift med Maria (Majä) Abrahamsdotter från Vallen född 1817
Barn
Abraham f. 1841 d. 1926 , gift med Ulrika Henriksson Molin f. 1843 d.1936 (lam i 18 år)
Ingel f. 1836 gift med Karin Jakobsdotter i Bölen.
Anna Dorotea (Annadea) f. 1838 gift med Per Ersson i Eden.
År 1867 övertog sonen Abraham Molund ( djurläkarn) gården Mo nr 2 littra D.
Han
gifte med Ulrika , dotter till Fredrik Henriksson Molin från Mo nr 1 littra A , dom fick 10
barn.
Anders f. 1867 d.1919, ( Ante på mon) var ogift , byggde gård där Lars Molund bor idag med
sin familj.
Abraham f.1869 d.1952, g. Maria, Abraham var skräddare
Fredrik f.1871 d.1899, tjänade dräng hos Karl Fredrik och fick i ersättning det torp som vid
hans bortgång övertogs av brodern Jonas Molund och som senare blev den cementvarufabrik
som Tore Själander drev.
Karl f.1874
Maria f. 1875 d. 1941, g. med Erik Mårtensson från Kläppsjö
Margareta f.1877 d.1909
Jonas f.1879 d.1939, gift med Elisabet (Betty) Norlen.
Erika f. 1881 d.1952, var ogift, skötte sin mor som låg lam i 18 år.
Anna - Lena f.1884 d.1884.
Abba - Lisa f.1886 d.1982, var föreståndare för ett vårdhem i Stockholmstrakten.
Abraham var inte bara djurläkare och kyrkvärd, utan han var även fjärdingsman i sammanlagt
7 år, men Abraham började sin karriär som skräddarläring
innan han blev hemmansägare nödåret 1867, har skrivit följande.
År 1867 är det myiket kaldt det var icke någon tö för än den 28 maij. Då var snön en och en
tvåendels aln jup på vår åker.
Den 6te juni ref storelfven, och åkern var i det mesta bar och den 13de började jag att så,
och den 22dre hade jag sådt slut, och den 25te sätte jag potater, den 23dje ref Betarsjön, den
27de drog vi åt (gåns marker) i rennsjön. Denna vår mottog jag hemmanet.
Nota bene sagt
Abr. Molund

År 1870 var det en mycket god vinter och åxxå god vår. Den 12te maj börjar jag att så, och
den 19de hade jag sådt (färdigt) slut, och den 21te sätte jag potates, den 24de lyste björken i
byn, den 12te julius började jag att slå, den 10de augusti började jag att skjära, och den
20de hade jag skurit slut, och det var en god skjörd.
Nota bene sagt
Abr. Molund

Från år 1877 finns följande brev att läsa.
Förre kyrkvärden AbrahamMolund i Mo varder genom detta öppna tjenstebref antagen och
bemyndigad att från och med denna dag till 1879 års slut vara flerdingsman i Junsele
socknens nedre distrikt, vid utöfning af hvilken befattning Molund har att ställa sig förmäns
bud och befallning samt Kungl: Majts. för fjerdingsmän serskilt utfärdade nådiga stadga den
1 juli 1850 till noggran efterrättelse, samt eger att uppbära de löneförmåner samt åtnjuta de
fri och rättigheter som nu äro eller framdeles under hans tjenstetid kunna blifva med
fjerdingsmansbefattningen förenad, hvilket härmed till vederbörandes efterrättelse meddelas.
Södra Ångermanlands ?

fögderis kronofogdekontor den 21 januari 1877
..........................................

Att Abraham fick både besvärliga och svåra uppdrag kan vi läsa i följande brev från
Landsfiskal Kallin.
Till Kronofjerdingsmannen A. Molund
De i bifogade förpassning upptagne personer hafven i att i enlighet med deri gifna föreskrifter
hemta och å utsatt tid och ställe inställa till förhör, för utrönande huruvida de äro att
hänföra till lösdrifare, betlare eller försvarslösa, eller om de kunna anses ega laga försvar
inom socknen.
Skulle någon göra motstånd, eller vägra personligt medfölja, eger i att med nödigt fängsel
förse en sådan person.
Junsele den 11 september 1879
Kallin
Samma dag skrivs följande brev.
Förpassning:
Kronofjerdingsmannen Abraham Molund i Mo varder härmed förordnad att hemta, och till
inställelse i Junsele sockenstuga fredagen den 19 i denna månad kl. 10 fm. afforsla neda
upptagna försvarslösa personer, hvilka dels längre, dels kortare tider lära uppehållit sig inom
socknen, utan att här hafva laga försvar nemligen:
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Därefter följer en uppräkning av ett 50 tal personer, män, kvinnor, familjer från skilda delar av
landet bl.a. Värmland, Västerbotten, Finland, vilka uppehållit sig hos olika bönder ute i
byarna.
Bemälde personer, som föres affängslade derest de sig stilla förhåller, tilldelas under
transporten stadgat traktamente, egande kronofjerdingsmannen att af vederbörande sexmän
påkalla den handräckning som för fångarnas hemtning och forsling erfodras.
Junsele länsmanskontor den 11 september 1879
Kallin
Efter att ha fullgjort sina sju år som fjärdingsman kan vi läsa :
Utaf förra Kronofjerdingsmannen Abraham Molund har jag emottagit nedanstående
fångpersedlar.
En bock för fångevalldinger(?)
1 par fotbojor med lås.
3 par handbojor, ett par med fånglås, ett par med jullås med nyckel, ett par do. utan nyckel.
2 st. fångkappor.
Ofvanstående fångredskap har jag emottagit som härmed erkännes.
Junsele den 11 januari 1880
H.. Zetterström
Nu var ju inte Abraham inte enbart fjärdingsman utan han var ju även djurläkare. Här följer
recept på olika kurer som Abraham nedtecknat, och får vi tro använde, år 1869.
Hästkur
1 lod dyvel sträck
1 ” kamfert
1 ” antimonium
4 ” saltpiller
1 1/2 lod såvnbom

1 lod alo
1 glas galla
1 lod ingefära
1 ” Johannis testament

Kur för hornboskap
5 ort dyvel sträck
25 ” röt bolus
25 ” filogre kum

18 ort aloe
25 ” lagerbär
25 ” svavel
För ris

Bomolja, en femtedel amoniack, 2 lo eller 6 ort antimonium, 60 st. tyfverbär.
För växtar

Skjärning och bränning, helftenskivatten, och helften vittrialsolja.
För fang för en häst
1 lod dyvel sträck
4 lod alo , blandas i kaffe.
Om hästen har lite blod och mycke vatten:
1/2 dyvel sträck
2 lod alo
4 glas galla
1/2 såvnbom
1/2 kamfart
2 antimonium
Smörjilse
Till smörjilse kan tagas 12 ort amoniack, 24 ort bomolja, det blir liniment.
En god smörjilse
8 ort liniment
5 ” stenolja
2 ” kamfart

6 ort terpenton
4 ” senolja
2 ” jungfrubrännvin
År 1869 Abr. Molund

År 1899 delas hemmanet i två delar, och sönerna Karl och Anders övertar
var sin del.
Karl stannade kvar på farshemmanet, han gifte sig med Karin Moström, från Mo 4 littra F.
Karl Molund och Karin fick 5 barn.
Frans Abraham f.1899
Daniel Axel f. 1902
Manfred Karl f. 1907
Jenny dog mycket ung.
Anna Karolina f.1909
Gårdens fäbod var en av Lövåsens fäbodar, tyvärr finns inga hus kvar. Erika Molund, en
syster till Karl och Anders var fäbodjäntan som skötte fäbodens drift.
Om Karl berättas att när distriktsläkaren var i Mo på sjukbesök passade ofta Karl på att höra
med doktorn om sina egna krämpor. En gång när doktor Dahlgren besökte hans sjuka mor
(som låg lam) passade Karl på att konsultera doktorn om sina onda fötter, han sa: va tro
doktorn om ä hän föttern då ? Dom behöver tvättas, svarade doktorn, satte sig i bilen och
åkte.
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Hemgården delas nu ännu en gång, Mo 2:5 och Mo 2:17 , sönerna Manfred och Daniel
övertar gården.
Frans, gifter sig med Dagny Eriksson från Lillegård , dom köpt ett hemman i Resele och
bosatte sig där.
Manfred (Manne) stannar kvar på hemgården Mo 2:5 och förblir ogift.
Daniel bygger sin gård på Bräntland Mo 2:17, gifter sig med Margareta från Krånge, de får en
son som dör i unga år. Även Daniels fru dör ung.
Anna, gift med Erik Persson från Kullberg, köper gården av Magnus Andersson Mo 1:8.
Efter Manfreds och Daniels död ärver Frans och Anna båda gårdarna. Frans får gården på
Bräntland , som hans son senare säljer till Eskil och Anna-Stina Alvebro, idag är ägare av Mo
2:17 Kikki Alvebro
Anna får Manfreds gård, som ju även är Annas hemgård och som ärvdes efter hennes bortgång
av hennes barn Lena Stendahl och Sven Erik Persson. Idag står huset tomt, det brukas som
fritidshus av Lena och hennes man Kaj.

Anders (Ante på mon) son till Abraham och Ulrika, bygger sig en gård
söder om byn.
Anders förblev ogift, han skänker sin gård till två av syskonbarnen, Einar Molund son till
Abraham, och Ebba Mårtensson dotter till Maria. Idag ägs båda gårdarna av Lars Molund

Anders gård delas nu i två delar Mo 2:13 och Mo 2:14
Einar, gift med Rut Moström från Mo 4 littra F. Rut och Einar får tre barn.
Marianne
Kerstin
Ernst
Ernst gifter sig med Karin Berglund , dotter till Maria Molin och Gunnar Berglund.
Ernst köper gården och Ernst och Karin är nu ägare till Mo 2:13.
Karin och Ernst har två barn
Elisabet
Lars.

Ebba Mårtensson ägare till Mo 2:14, gifter sig med Hugo Asplund från Krånge, dom får tre
barn.
Sigrid
Märta
Håkan, dog ung i tonåren.

Sigrid och Märta och Ernst och Karin säljer nu sina gårdar till Lars Molund som nu är ägare
till gårdarna, Mo2:13 och Mo 2:14.
På gårdens ägor ligger även Båtsmanstorpet, den siste Båtsmannen Viktor Trygg och
båtsmännens historia i Mo återkommer jag till i ett senare kapitel.

Andra delen av Mo nr 2 littra C om 4 2/3 seland ägare.

Bomärke
1815 litt.C

Anders Andersson 20/4 1783 - 20/2 1844
g.19/11 1809 Anna Olofsdotter från Krånge 1
Olof f. 1813
Catarina 1825 gift med Jonas Forssen på Eden
Anna Dea f. 1816 gift med Olof Peter Grundström

Ur ett syneinstrument den 23 oktober 1804.
Ett så lydande syne-instrument blev år 1804 den 23 oktober inlämnat till tingsrätten.
Kallad av bonden Anders Andersson i Mo Junsele, att på utmarken för honom utsyna en ny
gårds-tomt, vid synens företagande inställde sig en del av hans grannar, och de övrige blev
av underskrevne byamän hörda, men alla medgav det Anders Andersson skulle få det ställe
han utvisat få intaga så stor rymd som tarvas.
Så blev för honom utsynt, från där landsvägen löper utför stugubacken och söderut till
Märgårdsbäcken, och ifrån östra Lövstig-vägen, och västerut 30 alnar väst om västra
Lövstigs-vägen, och som ingen av grannarna har något att härimot föregiva.
Anders Andersson i djupaste underdånig ödmjukhet domstolen ovanberörde gårds-tomt syn
fastställa.
--betygar Jakob Persson i Eden, Josef Jansson i Rå.

Anders byggde sin gård på backen söder om byn (där Jonas Erik och Gunnel Henriksson
nu bor) deras dotter Anna Dea gifte sig klockaren Ola Peter Grundström f.1811 d.1864 , de
fick två flickor.
Märta Dorotea och Anna Maria

Modern Anna Dea dog 1845 . Klockaren Ola Peter gifte då om sig med Sara Jakobsdotter och
fick med henne fyra barn.
Per Jakob f. 1850
Helena f. 1852, kanske tvilling med Brita?
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Brita f. 1852, gift med kronojägaren Lars Peter Lindberg.
Zacarias f. 1855
Märta Dorotea (dotter i Ola Peters första gifte) gifte sig med Per Danielsson och bosatte sig i
Tara, deras bostadshus i Tara finns nu på Hembygdsgården, det är stora mangårdsbyggnaden.
Efter några år sålde dom hemmanet i Tara och flyttade till Granvåg i Sollefteå, deras enda
barn en son, Robert Danielsson f. 28/3 1887 och dog den 29/1 1960, förblev ogift och han
försörjde sig som konstnär.
Anna Maria gifte sig med brodern till Per , Henrik Johan Danielsson . De bosatte sig på
hemgården och blev ägare till Mo nr 2 littra C.
Anna Maria och Henrik Johan fick 13 barn.
Daniel f. 1868 d. 1930, ogift bor på Bräntland
Anna f. 1870 d. 1968 gift med Erik Lif från Lillegård.
Olof Petter f. 1872 d. 1968 ogift . Blir ägare till Forsmo nr 1:26
Johannes f.1874 d. 1875
Robert f. 1876 d. 1966 skräddare emigrerade till USA
Christina f. 1872 d. 1953, gift med Teodor Johansson och var bosatta på ett torp i Kvarnå.
Märta f. 1879 d. 1958 gift med Fredrik Molin i Osele
Lovisa f. 1879 d. 1879, var tvilling med Märta.
Jakob f. 1882 d. 1925 , var torpägare på Bräntland Mo 2:16
Anders f. 1883 d. 1883 , dog endast en dag gammal.
Erik Johan f.1885 d. 1948 blir ägare av hemgården
Jonas f.1887 d. 1956 blir ägare och bygger sin gård på Bräntland Mo 2:8
Tekla f. 1888 d. 1953, gift med Erik Molin från hällberget.

Hemmanet delas i. Mo 2:7 och Mo 2:8 ett torp på Bräntland 2:16 samt
hemmanets Forsmodel.
Hemmanet delades nu i 4 delar Erik stannade på hemgården , Jonas byggde sin gård på
Bräntland och Ola Petter byggde sin gård i Forsmo. Mo nr 2 littra C var tillsammans med
Mo nr 5 de gårdar som hade kvar sina skogsskifte på nybygget Forsmo.
Gårdens fäbod var belägen vid Rensjöbodarna, Eva Kajsa Danielsdotter ” Lillkajsa” var deras
bopiga.
Erik gifter sig med Edla Augusta Johansson f. 1887 och får fyra barn.
Johan Holger f.1909
Anna Maria f. 1910
Elin Augusta f.1917
Ingegerd f. 1924 gift med Bengt Salomonsson från Forsmo.
Edla Augusta dör år 1925 och Erik gifter om sig med Emma Nordberg från Östansjö, de får
fem barn.
Svea gift med Karl Gustaf Fjäll från Holafors
Ragnar gift med Gertrud Forssen från Eden
John Gift med Helmy Andersson från vallen
Jonas Erik gift med Gunnel Viklund från Storuman

Monica gift med Erik Alf Jakobsson från Bölen
Hemmanet delas nu mellan bröderna.
Ragnar och Gertrud bor på en avstyckning söder om hemgården, som han köper av Holger när
denne flyttar till Bräntland , och får gårdens skogsskifte i Forsmo 1:27
Jonas Erik och Gunnel bor på hemgården och får skogsskiftet på Bräntland.Mo 2:7
John bor också på gården och får skogsskiftet över Herrsjöåsen .Mo 2:7. Efter Johns och
Helmys död ärver deras barn Desire och Stefan gård och skogskifte.
Efter Jonas bortgång köper Holger (Eriks son i första giftet) hemmanet Mo 2:8
och flyttar dit med sin familj. Holger gifter sig med Eva Mikaelsson från Krånge, de får fem
barn
Gunilla , gift med Gunnar Enbom från Gävle
Inger, gift med Karl Göran Eriksson från Bölen
Sonja, gift med Kåre Westberg Tjärn Solberg
Eva Britt, gift med Åke Bergman Enånger.
Siv, gift med Börje Wallmark från Skellefteå
Gunnar, sambo med Margot Nordin Forsnäs Ramsele
Gunnar köper hemmanet, sedan Holger flyttat till ett pensionärshem i Krånge står gården tom
men ägs av Gunnars son Magnus.
Ola Petters gård blir efter hans bortgång sålt till Graningeverken som i sin tur säljer
gårdsskiftet till Roland Johansson i Kvarnå.
Två torp har blivit utstyckade från hemmanet Mo nr 2 littra C.
På Bräntland Mo 2:16 som ägdes av Jakob Henriksson men som såldes efter Jakobs död till
Albert Adamsson och hans hustru Stina
Numera ägs torpet av deras son Sven Arne Adamsson som bor i Märsta med sin familj och
gården används som fritidsbostad.
Det andra utstyckade torpet Mo 2:18 ägdes av Ragnar och Gertrud Henriksson, Idag ägs torpet
av Anders och Viktoria Eriksson.

