Mo nr. 5 7 1/2 seland
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Josef Grelsson
g. Petersdotter
s. Abraham
s. Grel
Grel Josefsson
g. Christoffersdotter
s.Salomon f. 1679
d. Apollonia
s. Abraham f.1691 g. Anna Henriksdotter
Josef
Jöns?
Josef Grelsson
g. Dordi Johansdotter d.-1757 87 år
s. Johan f.1707
d. Karin f.1711
s. Grels f. 1714
Jon
f. 1758
dräng?

från Bölen 3
till Bölen 1
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till Krånge 7
till Eden 5
Gafsele

sy Ed 1?
nedan
nedan

1723

Josefs Grelssons änka

1727

Grels Josefsson

till Mo 3

1739

Johan Josefsson 1707 - 1755
g.1746 Anna Salomonsdotter 1721
d. Dordi 1747
s. Josef 1749
g. 1775 Sara Johansdotter
d.Sara 1751 - 1752
Salomon 1752
Johan 1755
g. 1786 Margareta Forsås

ovan
från Eden 3

1760

från Rå
nedan
från ÅL

Elias Ersson 1734 - 1816
g. Anna Salomonsdotter 1721 andra giftet
s. Erik 1759 - 1768
s. Olof 1763 - 1791
g. Christina Grelsdotter

från Vallen 2

1761

Henrik Christoffersson 1722

från Bölen 2

1770

Elias Ersson 1734

1777

Salomon Johansson 1752 - 1827
g. 1776 Margareta Danielsdotter
s. Johannes 1777 - 1777
s. Daniel 1778 - 1778
d. Maria 1782
s. Salomon 1783 - 1785

till Bölen 2

ovan
från Krånge 1

till Lillegård 2

1815

s. Per 1786
s. Elias 1788 - 1788
d. Margareta 1792

nedan

Per Salomonsson 1786 - 1853
g. 1825 Apollonia Svensdotter 1798 - ?
s.oä Jonas 1820
s. Salomon 1826 ” Sampe”
d. Margareta 1828
g. Erik Jakobsson
s. Sven Petter 1829 ”Svente”

ovan
från Bölen

till Krånge 2

Bölen

Apollonias s.k. oä. son Jonas vars far var prästen Erik Forssen, tog sig namnet Molinder, han
blev stamfadern till samtliga med namnet Molinder häromkring.
Jonas gifte sig med Anna Ersdotter, bosatte sig i Tarsele och fick bl.a. två söner.
Erik Petter f. 1848
Jakob Efraim f. 1850
Erik Petter gifte sig med Märta Dorotea Jonsdotter och blev föräldrar till sex barn.
Jonas
Johannes
Ida
Adolf
Hilma
Erik Petter Persson/ Molinder hade Märta Dorotea före äktenskapet.
I Junsele församlings dödsbok finns följande anteckning från den 5 aug. 1840.
Inhysesman Zacharias Sjulssons Hru vid Mjösjön Anna Ersdr. Omkommen vådligt genom
vilsegående i skogen emellan Löfåsens fäbovall och Edens by. Igenfunnen d. 5 aug. af Pher
Salomonsson uti dess slått vid Skjörbäcken. 85 år.

Hemmanet delades i två delar littra HA och HB.

Bomärke

Sven Peter ” Svente” stannade på hemgården littra HB ( numera Edlunds).
Sven Peter drev gården vidare med hjälp av pigor och drängar, år 1900 när han var 71 år var
det två pigor och en dräng i hans matlag enligt kyrkboken. Där var pigan Brita Erika Gafvelin
från Åsele, pigan Stina Fredrika Danielsdotter från Junsele samt drängen Olof Peter Olofsson
Sven Peter dog 1905 som ogift.
Hans syster Margareta som var gift i Bölen med Erik Jakobsson och brodern Salomon ärvde
honom.
Margareta övertog hemmanet, som senare såldes till Kristoffer Edlund , han kom från
Östansjö och tjänade dräng på gården. Vars littrabeteckning nu är Mo 5:6 och själva gården
med åkern Mo 8:1
Kristoffer f. 1882, var gift med Ida Kristina Jonsson från Holafors f. 1884
Kristoffer och Ida hade fyra barn:
Jonas f. 1908

Nils Valter f. 1912
Anna f. 1914
Sven Axel f. 1917
Jonas övertog gården och gifte sig med Vera Fängström från Mjösjö.
Jonas drunknade när han arbetade med att rulla timmer och massaved till älven i nipan som
ligger mitt emot ön efter ”gammelån”.
Jonas och Vera har fyra barn:
Bertil
Stig
Tage
Tommy
Idag äger Vera tillsammans med sina barn hemmanet. Sedan Vera har flyttat till Gunillagården
så bor det ingen på gården. I gårdens ägor ingår även skogsskiften på Mo bys nybyggen,
Kvarnå och Forsmo.
Gårdens fäbod var en av Lövåsens fäbodar, inga hus finns kvar. Kristina Jonsson från Bölen
var en av bopigorna.
Idag efter att bröderna delat på hemmanet:
äger Stig västra skiftet Mo
Bertil äger östra skiftet Mo
Tommy äger västra skiftet i Forsmo
Tage äger östra skiftet Forsmo
Från fastigheten har två torp utstyckats

Mo 5:7, vars förste ägare,skulle jag tro, var Apollonias son Jonas Molinder eller hennes
sonson Adolf Molinder
Kristoffer hade en piga som hette Selma Dahlberg som fick köpa torpet, därav namnet
”Selmastorpet”. Torpet såldes av Selmas son till Kerstin och Thomas Löfgren.

Mo 5:4 det andra dagsverkstorpet var Erik Olof Nilsson och hans hustru Brita karolina
Hansdotter från Nätra ägare till.
Eriks och Britas barn:
Nils Konrad, född 1883, gift med Emma Olofsson från Krånge.
Erik Petter, född 1891, blev ogift.
Torpet ägs idag av Eva Mohlin en dotter till Berta som var dotter till Konrad och Emma.
Omkring år 1930 talet startade Mo bönderna ett ysteri i byn, det låg i backen söder om gamla
Edlunds gården. Där blandades och kokades get- och komjölk , för försäljning, en ost som
kallades ÅG OST, tillverkningen upphörde någon gång på -40 talet.
Gården med inägor som har en egen fastighetsbeteckning Mo 8:1 ägs av bröderna
tillsammans.

På andra delen av Mo nr 5 littra HA. Bomärke
Salomon Persson ” Sampe ” född 1826, gifte sig med Eva Nilsson född 1845, från Ruske.
Salomon byggde sin gård öster om byn på den s.k. Påls Gärdan, ett område som hade brukats
av gästgivaren i byn, men det var före lagaskiftesdelningen.
Salomon och Eva fick tre barn:
Petrus född 1867
Abba Maria född 1869
Margareta född 1880
I en bok eller skrift om någon verksamhet i gamla Junsele, så står det, att Salomon Persson var
en banbrytare som handelsman. Men som ett exempel på affärerna nämns ett tillfälle då han
blev tvungen att sända drängen till Ramsele för att sälja ett överskott av snus.
Handelen var nog mer lukrativ än vad vi kan tro. Det var nog inte svårare då än nu att sända
efter varor från södra Sverige, det tog väl bara något längre tid. Kunde det vara Salomon som
grundlade den rikedom som jag minns man hade i dåvarande Pelle Selins?
Näste ägare blev Petrus Salomonsson ”Pärsälmansn”, han blev ogift men drev gården vidare
med hjälp av sina systrar som i kyrkboken år 1910 är upptagna som pigor och Adolf Molinder
som dräng, deras mor Eva Nilsdotter står nämnd som föderådstagare, fadern ”Sampe” var
antagligen död för han finns med i kyrkboken år 1900.
Petrus syster Margareta gifte sig med Petrus ”Pelle” Selin född 1871, från Gåreleselet.
Margareta och Petrus övertog nu hemmanet Mo 5:2 som det nu heter, dom drev gården vidare
samtidigt som Petrus var byggmästare.
Petrus och Margareta fick en son Anders född 1915, han dog 1979 som ogift, men hade sonen
Lennart tillsammans med Anna Henriksson,efter moderns död är Lennart ägare av hemmanet
Mo nr 5 littra HA samt nybyggena Kvarnå och Forsmo.
”Rensjöboern var gårdens fäboplats, Stina Molinder/Eriksson var en av gårdens fäbojäntor,
husen finns kvar men håller på att ruttna ner på grund av dåligt underhåll, den här fäboden var
en av dem som sist lades ner, någon gång i början av 1950 talet.
(År 1807 föddes i Gåreleselet en pojke som fick namnet Nils Nilsson Selin, som senare i livet
flyttade till Mo och kom att kallas ”Nisse på Märgård”som jag berättar om när jag redogör för
hemmanet Mo nr 3. Kan denne Nisse och Petrus ”Pelle” möjligen vara släkt?)

