Båtsmansroten 115 Trygg i Mo.
Båtsmansroten 115 Trygg är en av tre rotar i Junsele. De andra är 114 Grön och 116
Compass.
Det var bönderna i Mo, samt någon eller några i Krånge, Eden och Lillegård som skulle hålla
båtsman i roten 115 Trygg.
Roten tillhörde: 2:dra Norrlands båtsmanskompani 1:sta del.
Enligt uppgift skall torpet härröra från 1690 -talet, men torde knappast ha legat på samma
ställe, i en del fall bodde nog Tryggarna även i de andra byarna som hade ansvaret för roten.
Båtsmän vid Rote nr 115 i Junsele.
Erik Påhlsson Trygg ,
utskriven vid roteringen 1687. Död 1704.

Per Ersson Trygg,
antagen 1705. Död den 5 december 1710.

Per Hansson Trygg,
född 1686 i Ruske Junsele. Antagen 1711. Död den 3 februari 1712.

Hans Ersson Trygg,
född 1688. Antagen 1713. Död 20 augusti 1714.

Roten vakant till 1716
Abram Ersson Trygg
född 1692 i Liden. Antagen 1716. Död i Fjällsjö den 3 december 1772
gift med Abluna Ersdotter född 1690.

Olof Hansson Trygg
ingen underrättelse sedan 1742 års exp. Avskriven den 30 april 1743.
gift med Karin

Abram Josefsson Trygg
född 1721. Antagan den 2 mars 1743. Får avsked 1763, utan villkor att skaffa man i sitt ställe. Har
hemmansbruk. Roten vakant till 1767, död 1785, begravd den 12 juni.
Gift den 4 oktober 1752 med Anna Israelsdotter född 1723 i Fjällsjö.

Christian Christiansson Trygg
född i Uppland 1738. Antagan som fördubbling 1760. Överförd till ordinarie den 16 februari 1767.
Död i Stockholm 1809
Gift 1) med Lisa Abramsdotter född 1730 i Junsele.
Gift 2) med Gertrud Danielsdotter född 18 maj 1746 i Junsele.

Per Persson Trygg
född 1782. Antagen den 7 juni 1809. Död den 1 maj 1829.

Zakarias Johansson Trygg
Antagen den 2 juni 1830. Död den 16 mars 1834.
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Carl August Dagstedt Trygg
född i Stockholm den 30 juli 1814. Antagen den 30 maj 1834. Avsked den 10 juli 1865.
Död den 1 februari 1867.
Gift den 21 mars 1841 med Anna Dorothea Nilsdotter född 22 november 1817 i Junsele.

Viktor Alfred Lindblad Trygg
född i Åsele 16 maj 1845. Antagen den 18 november 1865. Avsked den 20 november 1897.
Korpral. Död den 4 mars 1931.
Gift den 28 september 1871 med Chatarina Maria Falkensson född den 17 januari 1851 i Junsele.
Barn: Kristina Maria född den 9/3 1872
Sara Concordia
-”- 18/1 1874

I Hembygdsgårdens arkiv finns en hel del att läsa om hur båtsmännen utrustades under årens
lopp, och på bibloteket i Junsele kan man ta del av Olof G. Strömbergs sammanställning om
båtsmännen i Junsele.
Om den siste båtsmannen Viktor Valfrid Trygg finns en hel del att läsa, jag kommer att
citera en del av allt som finns.

BÅTSMANS - KONTRAKT
Jag underskrefne arbetaren Wiktor Walffid Lindblad från Åsele socken, med fri -vilja och
moget betänkande, åtager mig Kronobåtsmanstjensten uti Roten N:o 115 Trygg af 2:a
Norrlands I:a Kompani; vilken rote är belägen i Junsele socken af Vester-Norrlands län på
det vilkor som här efter följer:
Båtsmannen sk31 erhålla en städsel af 50 Riksd. Riksm. som af Rotehållame genast skal
betala så snart Båtsmannen blir inskrifen och Kongl. Maj:st och Kronans tjenst antagen.
2:dra Skal Båtsmannen erhålla ett torp uti Mo by enl. nu å marken anvisat ställe söder om
byn.
1 Tundland uppodlad åker och 3 Tundland odlingsland samt 40 kapland slott å över ön samt
af Edens by till slott 18 kapland i Odsmyrröjningen. Och af Krånge rotehållare 6 kapland i
Osviken vid Betarsjön. Tillsammans 6 Tundland.
Ofvan-nämnda Torplägenhet bör af rotehållare inhägnas rnen af Båtsrnannen underhållas,
men af rotehållarne brukas och förses med nödiga åbyggnader inom 2:ne år räknadt från den
1:a Maj nästkommande vår under vilken tid Båtsmannen till ersättning för torpet skall erhålla
25 Riksd. Riksm. för wade år under ofvannämnda tid.
Wid Båtsmansutfordringen erhåller han nödig plöjning vid såningstiden samt wedbrand i
aftagen skog och mulbete för de Kreatur som födas på torpet. 3.je Skal Båtsmannen erhålla
det wanliga hemkallet bestående af 12 kubikfot 6 Kannor Korn, 20 skålpund smör, 20
skålpund Kjött 4 Riksd. Riksm. i årspengar.
Samt widare Klädespersedlar som af Rotehåffarne böra erläggas wid tjensteutrustningen, om
Båtsmannen på ovanstående Willkor troget och beskedligt tjena Kongl. Maj:st och Krona
samt af Roten uti Tjuge års tid.
Så skall han och hans då warande Hustru ega Rättighet att bebo torpet i deras återstående
Lifstid dock förbinder han sig stä i tjensten så länge han anses dertill duglig.
Med förestående Contragt förklara wi oss å ömse sidor nögda och förbinder
oss att troget uppfylla det Samma.
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Junsele och Mo den 18 November 1865.
Underkrifter
Signalement: Längd 1,841 meter, grofväxt, blå ögon, brunt hår och tunt skägg.
Färgsinne: Normalt.
Anses oanvändbar till sjötjänst.
När förre båtsmannen Carl August avled den 1 februari 1867 sålde änkan Anna Dorotea
torpet i april samma år till rotehållarna, för att de på nytt kunde hyra ut till den nye
båtsmannen Viktor Valfrid.
Carl August hade ett nästan likalydande kontrakt som Viktor Valfrid, men torpet skulle efter
10 år övergå hans ägo, medan Viktor fick tjänstgöra i 20 år för att torpet skulle bli i hans och
hans hustrus ägo.

Försäljninpkontrakt:
Jag Alma DorotheaTrygg upplåter och försäljer till underteknade Båtsmans Rotehållare
under N:o ll5, mitt till vunna och på min lifstid till egad Rote Båtsmans Torps lägenhet inom
Södra Ångermanland Junsele Socken Mo bv: hus och jord och därefter hörande lägenheter,
emot en betingadt och överenskommen köpesumma Trehundra fämtio /350/ Riksdaler R:mt.
Af hvilket ett hundra Riksdaler skall erläggas den 1:sta nästkommande Maj detta år, då
lägenheten skall tillträdas af köparna och återstoden skall erläggas Tjugufäm Rd R:mt om
året i Tio års tid uti midjo av Mars Månad förbehålles af köparna åtkomsthandlingar då.
lägenheten tillträdes
Wadan jag afhänder mig berörde Torp lägenhet med allt hvad därtill lägenheten hörer och af
ålder lydt och legadt och till egne detsamma bemälde Rotehållare på min Lifstid ega och
ostörd besitta.
Till yttermera wisso hafva wi uti nedanstående vittnens nävaro detta köpebref Egenhändigt
underteknad. Junsele och Mo den 12 April 1867.
Witnen
Säljare
E. Lindblad
Anna Dorothea Trygg
Salomon Nilsson

Bihang
Ytterligare till läges att i händelse jag Anna Dorothea Trygg aflider döden före den
tiden,återstoden af berörde Köpesumma är betaldt, Så får Köparna erhålla den återstående
betalning Såsom dctt wore qvitteras, Som skedde i vittnes nävaro
Junsele och Mo den 28:de April 1867.
Wittna
Anna Dorothea Trygg
E. Lindblad
NN
Daniel Moström
F. Molin
Anders Molin
Sven Pet Pehrsson
Jonas Forsseen

NN Pehrsson
Abr. Molund
Henric Pehrsson
Anders Eliasson
Daniel Moström
Christoffer Svensson

Daniel Danielsson
Pehr Johansson
Anders Danielsson
C. Nordin
Pehr Ersson
A. Edin
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Johan Danielsson
Wittna
C. A. Wiström
Jacob Danielsson

Anders Jacobsson

D Ljungqvist

D

På föregående Contrakt tillfyllo betald till den 26:te Mars 1870, som här med
qvitteras i Mo den 26:te Mars 1870.
Anna Dorota Trygg
Wittnar
E. Lindblad
Salomon Nilsson
Å andra sidan stående kontragt är Betalt tjugufem 25, Rd R:mt som här Kvitteras
Mo den 5:te April 1871
Anna Dorotea Trygg
A (Bomärke)
Vittnar
E. Lindblad i Mo
Wictor Valfrid Trygg

Nedan följer en del av Viktor Tryggs meritlista.
1875-05-01
1875-07-01
1877-01-01
1883-07-09
1891-10-26
1880-06-01
1895-08-01

Uppflyttad till Tjenstbarhetsklass 3
Uppflyttad till Uppmuntringsklasss 3
Uppflyttad till Tjenstbarhetsklass 2; Minör och Dykare
Uppflyttad till Uppmuntringsklass 2
Uppflyttad till Uppmuntringsklass 2; Matros
Tjenstbarhetsarvode
Kompanikorpral

1897-09-18 Tilldelad Svärdsmedalj
Bestraffningar:
1866-04-27 Fylleri

4 dagars Waktarrest

Afsked: 20/11 1897
Båtsman Viktor Tryggs tjänstgöring.
Fr o. m.
1866
1875-09-18
1876-09-18
1877-05-09
1879-05-22
1879-09-18

t. o. m.
1872
1877-05-08
1877-05-08
1877-05-21
1879-10-17
1880-05-03

Tjänstgjort å
Åtskilligt
Åslög
Kanonbåten Motala
Falken
Stationen
Permitterad

Befattning
Skansgast
Skansgast
Lodare
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1880-05-04
1880-05-05
1880-07-29
1880-08-05
1880-09-11
1882-09-02
1882-09-05
1885-09-05
1888-09-15
1891-10-01
1895-05-06
1895-09-20
1897-10-01

1880-05-04
1880-07-28
1880-08-04
1880-09-10
1880-09-11
1882-09-04
1883-08-31
1886-09-12
1889-09-14
1892-03-30
1895-05-16
1897-09-29
1897-11-22

Stationen
Sjöreserven
Kanonbåten Carlsund
Sjöreserven
Stationen
Stationen
Sjöreserven
Sjöreserven
Sjöreserven
Stationen
Stationen
tjenstiden å roten
Stationen

Allmän
Handräckning
Eldare å Ångslup

Befähafvare å Ångfärgan
Befälhafvare å Ångfärgan
Befälhafvare å Ångfärgan
Warfsarbete
Warfsarbete (bodkarl)
Kompanikorpral
Waktkorpral

Så här lyder en inryckningsorder från år 1871.

Kungörelse
Med anledning af wederbörlig order den 15:de dennes samt med åberopande af förut
meddelad underrättelse angående Kronobåtsmännens blifvande årstjenst i Stockholm har jag
härmed skolat förständiga samtelige rotehållare inom Junsele socken att söndagen den 1:a
instundande october kl 6 fm inställa sine båtsmän wid Djupö lastageplats i Sollefteå varifrån
båtsmännen kl. 7 fm med ångaren Fänrik Stål skola afgå till Hernösand och derifrån samma
dag kl.5 med ångaren Hernösand 11 till Stockholm. Båtsmännen skola vid afresan wara
försedde med behörige klädnadspersedlar.
Resele Länsmanskontor den 18 september 1871
C. Westerlund

Det var säkert inte lätt för båtsmännen att ha med rotehållarna att göra, för det ingick i deras
åtagande att hålla med hus, ladugård och andra uthus som var nödvändiga. Dessutom skulle
dom hålla med kläder och ett årligt lön på några riksdaler.
Så här skrev Viktor Lindblad Trygg i ett personligt brev till Rotemästaren.
Stockholm och Kungl. Kastellholmen den 24 April ????
Min kära Rotmästare, nu måste jag i korthet med få ord teckna några rader och underrätta
om min hitresa och att den försigått bra. Under vägen var både trefligt och tråkigt, men i alla
fall får jag säga att det war en lustresa. Under vägen war det mycket att se som jag icke hade
sett förr, men stundom war det tråkigt för de swåra fordon wi skulle åka på. För öfrig
beswer jag ganska bra medan helsan får wara
Helsa mycket till alla. Och nu måste jag bedja eder wara så god och upptaga littet peningar
utaf roten och skicka hit uti ett bref, ty jag blir wist i behof om dem emedan jag
grofarbetsskona, ty dem jag fick är nu sönder och jag skulle och i anatt fall behöfva dem.
War god och efterkom min willja och skicka mig 10 riksdaler riksmynt med första tilfelle.
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Wenligt tecknat af Båtsman N:o115 Trygg Wiktor Walfrid Lindblad

Syn den 24 november 1870
Från torpsyneprotokollen kan vi läsa, att i det första från den 24 november 1870, ser vi att
det var Viktors bror Landbonden Erik Lindblad som underrättat synemännen om torpets
beskaffning. Han påvisade vid synen (som han deltog i) att det redan i kontraktet från 1865
noterats att rotebönderna inom 2 år skulle förse torpet med nödiga byggnader.
Med vid synen var Krono Länsman C. Westerlund, Nämndemännen Pehr Engman från
Näsåker och Hans Erik Nässen från Gåsnäs.
För Viktor Trygg (som ant. var inkallad) hans broder Erik Lindblad och för rotehållarna
Carl Fredrik Molin.
Stugubyggnaden. Indelad i kök och en oinreddkammare. 12 vara hög. Byggnaden var
nedsjunken och låg, och synemännen ansåg att den borde uppvägas och underbyggas med ett
timmervarv.
Fähuset. Var nytt, men inte helt färdigbyggt. Skulle förses med golv och bås, samt att
yttertaket skulle färdigställas.
Härbret. Detta hade enligt synen förr begagnats som bryggstuga. Väggarna var i gott skick,
men inne i byggnaden fanns sten kvar efter bakugnen, vilket synemännen ansåg borde tas bort
och ersättas med golv. Dessuom skulle nytt innertak insättas och det yttre repareras.
Lada. Behövde nytt tak.
Hässja. (ant. kornhässja) Var i gott skick.
Åkern var gammal och välhävdad, men hägnaden behövde repareras.

Nästa torpsyn var drygt ett år senare, det hölls den 4 december 1871.
där ser vi tt stugan är uppbyggd och flyttad. Muren är omgjord och försedd med bakugn och
järnstöd i spisen. Golvet är omgjort och fönstren lagade.
Fähuset. Var försett med golv och bås och taket var reparerat
Ladan och logen var under nytt tak och staketet runt åkern var lagat.

Den tredje synen är från den 13 oktober 1873.
Då uppmättes åker och ängsmark mycket noggrant, samt hägnaderna inspekterades och som
fick en del anmärkningar.
Sedan redovisades byggnaderna noggrant.
Boningshus. 23½ fot långt, 14½ fot brett, 12 varv högt under spåntak.
Huset var indelat i kök 16½ fot långt, 14½ fot brett samt kammare utan eldstad.
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Man kan läsa i protokollet: då förstuga saknades och stugan ej innehade föreskrifven storlek
16 fot i fyrkant, så blef den öfverenskommelse träffad att mot det båtsmannen gillade och för
framtiden godkännde byggnadens storlek så länge hon kunde begagnas och vidmakthållas i
godt och lagligt skick.
Rotehållarna åtog sig att reparera byggnaden, som skulle diktas i knutar och omkring dörrar
och fönster. Man skulle ta upp golvet och lägga nya syllar. Man beslöt att bygga en
förstugukvist, 7 fot i fyrkant och lika hög som stugan, den skulle förses med en dörr med lås
samt med ett lågt fönster ovanför dörren. Bakugnen skulle lagas.
Fähusets tak skulle repareras med spån.
Ladan skulle flyttas mot fähuset och förenas med detta genom en överbyggd svale av minst 5
alnars bredd, så att fähuset, svalen och ladan kom under gemensamt tak.
Hässjan, ansågs skulle förbättras med stöd och nya ”troer”.

Syn de 8 augusti 1885.
Boningshuset ansågs gammalt och bristfälligt. Spåntaket var i dåligt skick.
Köket var försett med mur och spis utan bakugn. Huset saknade ännu förstuga. (i synen 1873
skulle bakugnen lagas och ny förstuga byggas)
Eftersom synemännen ansåg stugan som obebolig och ej uppfyllde ändamålen, ansåg de att
en ny byggnad borde före juni månads utgång 1886 uppföras.
Kompanichefen och båtsman Trygg instämde i förrättningsmännens utlåtande, men
rotemännen ansåg att stugan kunde repareras, samt att de kunde tänka sig att bygga en
förstugukvist.
I de övriga byggnaderna var nu fähuset och ladan sammanbyggt genom en svale och logen
skulle få nytt tak och härbret var i bra skick.
Kongl. Maj:ts befallningshavande i Härnösand fick denna syn i sin hand, och gav då order om
att man före 1 juli nästa år (1886) skulle ha reparerat fähuset, logen och hässjan, samt att
endera bygga nytt boningshus eller reparera detta grundligt.

Syn den 5 juli 1886
Då är huset reparerat och har fått en förstugukvist, nya fönsterbågar och fönster, samt 2 nya
timmervarv. Taket var nytt, muren förbättrad och i övrigt allt reparerat.
Fähuset hade fått nytt innertak och nya bås
Logen hade nu nytt tak och hässjan hade fått nya stöd och ”troer”.

Syn den 26 september 1887
I denna syn endast ett år efter ansåg man att boningshuset skulle förses med en stenfot höjande
sig en halv fot ovan markytan. 2 nya vara närmast setnfoten skulle intimmras. Bakugn och
golvet skulle grundligt repareras, samt väggarna drevas. Förstugukvisten skulle förses med
dörr och lås.
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Ladugården behöde reoareras.
Vedlider och dass skulle byggas.
I hembygdsföreningens arkiv kan man även följa vilka kostnader etc. för arbete, bräder, spik
och allt annat som behövde göräs på torpet.

I kontraktet nedan kom man överens om ett annat sätt att betala för roten.
Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Westemorrlands län
Härjemte far jag vördsamt öfversända l exemplar af "Öfverenskommelse” den 13 dec. 1896
mellan rotehållare tör roten vid Norrlands 3:e båtsmanskompani N:o 115 Trygg och
båtsmannen, att vidfogas
rotkontraktet af den I3 Nov. 1865.
Hernösand den 4 Januari 1899
A. Lindberg
Kompanichef

Emellan undertecknade, rotehållare för roten N:o 115 Trygg vid Norrlands 3-dje
båismanskompani, och
båtsmannen Viktor Valfrid Trygg är med förbehåll af vederbörande kompanichefs
godkännande följande öfverenskommelse träffad, att jag V'iktor Walfrid Trygg, som
fortfarnde skall bruka och nyttja mitt innehavande torp i min och min hustrus lifstid i stället
för de hemkallspersedlar, körslor och arbeten som förmäles i 2:dra och 3:dje punkterna af det
mellan mig och rotehållane den 18 November 1865 upprättade kontraktet under den tid jag
qvarstår i Kongl Maj:ts och Kronans tjenst från nästkommande års början räknadt årligen af
rotehållame åtnjuter ett kontant belopp af Etthundratjugo /120 / kronor i ett för allt;
åliggande det båtsmannen Trygg, om detta aftal fastställes att sjelf underhålla torpet och
dess
åbyggnader utan något som helst bidrag af rotehållarne. Sålunda överenskommet som
skedde i Junsele och Mo den 13. December 1896.
Wiktor Walfrid Trygg

Salomon Persson Abr. Molund C. F.Molin D. A. Moström Sven Petter Persson J. P.Molin
H. J. Molin J Anders Molin, S.M Jonsson, D. Henriksson C. P. Jonsson Anders Persson
Daniel Andersson Daniel Josefsson Jacob Persson A. Forssén 0. P. Edin A. 0. Jansson
Å andra sidan upprättadeÖfverenskommelse mellan rothållarnee för roten N:o 115 Trygg och
båtsmannen Korpralen V. V. Trygg godkännes och bör vidfogas rotekontraket af d. 18 Nov.
1865
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Hernäsand den 4 Januari 1897
A. Lindberg
Kompanichef
Uti tillkallde wittnes närvaro
Abba Maria Salomosdotter

0. P. Olofsson

Debet
Att J. P. Molin har emottagit rotmästarbefattningen och äfven kassan, innestående en
summa, af femtifyra, (54) kr, 1 öre efter Daniel Moström, ärkännes Junsele Mo den 10 Mars
1893.

J. P. Molin

1893-03-10
1894-03-09
1895-03-07
1996-03-05

1896-03-17

Innestående i kassan, som ofvanskrivna
Inkommit å kassan såsom lindrin i roteringsbesvåret
Inkomnit i kassan såsom lindring i rotebesväret af
kronofogden
Inkommit i kassan såsom ändring i rotebesväret af
kronofogden
Summa inkomster
Samma utgifter för 3 år
Återstår i kassan en Summa af

54:01
48:00
60:00
60:00
222:01
109:60
112:41

Kredit.

1894-04-17

1895- 2-13

1895-03-03
1995-05-05
1895-08-27
1895-08-29
1895-09-29

Årspängar för året 1893 till W. Trygg
Lasarätsornkostnad för båsmannen Wiktor Trygg
dito 5 kronor till Trygg för skus till Lasaret
Årspängar för året 1894 till W. Trygg
En kokspis enligt öfverenskommelse att vara i ställe
för backungn som Trygg har erkänt sig belåten med
Forlön för denna spis från Selsjön
J. P. Molin, ett lass ler
H. J. Molin ett lass ler
Till H. J. Molin för sjuss till Selsjön med W. Trygg
Skärning i Torpet till J. P. Molin
Härsning till J. P. Molin
Till August Näsström för skuts åt Trygg ifrån
Selsjön till Mo

4:00
18:85
5:00
4:00
44.00
2:50
1:50
1:50
9-50
3:00
1:00
9:00
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1995-11-13
1896-03-16

Ått L.P.Limberg för skrifning af ett kontrakt
Till Länsman Domej för skrifning af en fulrnakt
Årspängar för året 1895 till W. Trygg
Till Domej för inskrivning af en ny rotmästare
i stelle för J-. P. Molin
Summa utgifter

0:25
1:00
4:00
0:50
109-.60

Så gick rotemästaruppdraget vidare till näste som var Salomon Persson, det var till honom
Valfrid Trygg skrev och begärde avsked från sitt uppdrag att vara båtsman för Rote 115
Trygg.
Eftersom jag nu så länge förgäves väntat att få mig tillsänt edert medgivande till mitt
afskedstagande och som jag icke vet någott som kan utgöra skäligt hinder eller anledning att
å er sida vägra mig det begärda. Och som jag aldtmer åstundar att återfå min frihet som jag
varit i saknad utaf i långa tretiotvå 32 år, så torde ni vara sinnad att förunna mig att åtterfå
denna min frihet på min lefnads sena afton när aldt förefaller tungt och dystert. Nu torde väl
någon säga men varför begärde han icke detta medan han var hemma hos oss inan han reste
ut på tjenst. Så får jag förklara att jag icke fått klart för mig huru handlingarna skulle vara
formade, förän när jag kom hit till fölljd af de ändringar som uppkom genom Kungli:
Sirkulär af den 29 December 1896. Som jag förmodar att ni fått mitt förra bref så sändes icke
någott formulär nu i händelse att det icke har kommitter tillhanda. Så var af den godheten
och anmoda Länsman till att skrifva han vet nog huru det skall affattas han har skrifvitt för
Frans Roten, och han har fått sitt afsked och är hemrest. När ni fått afskedshandlingarna
underskrifna både af rotehållare och sedan Länsmannen styrkt deras namnteckningar så sänd
dem till mig ofördröjligen. Föröfrigt vill jag tillönska eder alla välmåga och framgång och
lycka. Och en stilla trevnad på ålderdomen. Jag sände min uti min hustrus bref men ni kan
väl äfven var bekent med nedanstående.
Skeppsholmen, Stockholm
Den 17 November 1897
Korpral vid Norr: 3 komp: Nr 115 Trygg.

Och Viktor Valfrid Lindblad Trygg fick sitt avsked den 20 november 1897.
”Tryggen ” som han allmänt kallades här i Mo var en både klok och aktad man. Här i Mo
myntades uttrycket, när någon, och då speciellt barnen, blev för frågvisa ” fråga Tryggen han
vet”.
Genom sina resor ute i världen , i 32 år var han ju båtsman så det blev många resor mellan
Junsele och Stockholm och det är klart att han hade med sig nymodigheter som ingen här hade
en aning om.
Efter Tryggens död den 4 mars 1931, bodde änkan, Chatarina Maria Falkensson eller
Tryggmor som hon vanligtvis kallades här i Mo, i sin stuga som var hennes, för i kontraktet
med rotehållarna övergick ägandet av stugan till Tryggen och Tryggmor efter 20 års
tjänstgöring.
Tryggmor dog den 24 april 1938 och efter hennes död hölls auktion på både huset och deras
kvarlåtenskap, bland annat så har jag en klaff i min ägo som min far löste på den auktionen,
vi använde klaffen sommartid som skafferi för bröd, smör och ”tjockmjölk” i bryggstugan.
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Essy Gerdin berättar att hon minns mycket väl när Tryggen satt vid samma klaff och åt
pannkakor som Tryggmor stekt och lagt i en hög som sedan Tryggen skar tårtbitar ur.
Einar löste stuga med tillhörande åker, och som idag ägs av Lars Molund.
Tryggens båda döttrar gifte sig, Kristina Maria med Abraham ”Abbe” Lif i Lillegård och
Sara Concordia med Daniel Bäckström från Lillsele och flyttade till Gustavsberg och
arbetade på porslinsfabriken där.
Efter Tryggens begärda avsked 1897 tillsattes ingen ny båtsman och systemet med indelt
soldat upphörde år 1901.
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