Sockenmagasinet vid gamla kyrkogården i Mo, Junsele
Sammanställning av Göran Stenmark 1997

Vid den gamla kyrkplatsen i Mo by i Junsele, finns endast en originalbyggnad kvar från den
tiden kyrkan fanns där. Den sista kyrkan i Mo byggdes 1763, och nedrevs 1885 när den nya i
Lillegård hade tagits i bruk. Samma öde drabbade de andra byggnaderna, bl.a den gamla
prästgården, som senare flyttades och blev skolhus i byn. Där fanns även sockenstuga och
tiondelada, samt en mängd andra ekonomibyggnader.
Kvar står nu det gamla sockenmagasinet, samt en nyuppförd klockstapel från 1969.
Sockenmagasinet har genom åren använts som förvaringsbod till diverse ändamål, och blev
med tiden ganska förfallet. Junsele Magasinkassa s lade ner sin verksamhet i mitten av 1960talet och som gåva fick hembygdsföreningen det gamla sockenmagasinet i Mo. Denna gåva
visade sin senare bli en dryg kostnad eftersom omfattande reparationer behövde göras.
Kassans kontanta medel tillföll kyrkan.
Genom ett initiativ från Junsele Hembygdsförening 1993-94, söktes medel för en upprustning,
och under sommaren 1994 restaurerades byggnaden genom ett ALU-projekt. Bl.a fick
sockenmagasinet ett nytt spåntak och underrede. (se bil. 1 och 2.)
Vid renoveringen 1994 kunde man uppe på insidan av röstet läsa med stora röda bokstäver
1757, samt namnet Grels Ersson. På en rotebräde finns namnet Erik Abrahamsson skrivet.
Denne var på 1700-talet bonde i Bölen och riksdagsman för bönderna i Sollefteå härad. Det
var han som såg till att Junsele fick sin egen sockenpredikant 1755. Han gick till Kungs om
och lyckades ordna så att junseleborna fick ta sex tunnor korn ur den spannmålsskatt som
skulle gå till kronan och i stället använda den till prästlön. Detta beslutades 1756.
På insidan finns även med kniv inristat ”FLYTTAT 1858 AF AML”, vilket betyder flyttat
1858 av Anders Molund. Enligt ett beslut i sockenstämma 1858 skulle sockenmagasinet
flyttas av bonden Anders Molund till sin nuvarande plats. Orsaken till flyttningen torde vara
att laga skiftet då var avklarat i byn.
På en takås med röda text troligen Jon Pärsson och efter ena långsidan på övre plan AAS. På
den andra nocken står med gammal stil i rött ”Ingel Andersson i Moo”
På en rotebräda står IAS (Ingel Andersson). På norra väggen nedre våningen står med rött
Daniel Danielsson, och till vänster om dörren P.S.S. (Per Salomonsson).
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I sockenstämmoprotokoll nämns sockenmagasin och fattigkassan vid åtskilliga tillfällen, för
det var där man skulle förvara säd som skulle delas ut till lån vid sämre tider. Jag tar här med
en del av vad jag funnit, men i nästa varje protokoll redovisar man uttag ur magasinet till de
fattiga.

Den 11 augusti 1811
§ 3.
200 Riksdaler Banco af Kyrko- och Fattig Cassans medel upbures til utlåning, men ingen
låntagare anmälte sig.

Den 13 december 1812
§ 8.
Dag til 1812 års inslag i Sokne Magazinet, skulle af magazinsföreståndarne utsättas, och
beslöto Sockneboerne att oagtad den utmärkt svaga säden dertill dock såvida möjligt är
bidraga, Kyrkoherden tillkännagaf att Landshöfdinge Embetet genom Bref den 2 sistledne
October tillåtit att all i magazinet befintlig säd detta år skulle få utlånas hvarom Kyrkoherden
ville med församlingen gå i vidare befattning; och önskades nu att detta Lån skulle fördelas i
så många lotter, som möjligt vore.

Den 28 februari 1813
§ 13.
Företogs och verkställdes Låneutdelning af den i Magazinet befintelig Spannemål såväl af
förra som sista inslaget enligt den Lista, som Herr Kyrkoherden underteknadt
Den 20 december 1814
§ 4.
Till Sockne Magazinet sker för förledne år fult inslag af en Kappa korn på Röken, och skall
hos H.H. Landshöfdinge Embetet anhållas, att med widare tillskott till Magazinet, Församlingen hädanefter icke må beswäras så wida de förflutne åren den inneliggande Spannmålen
icke kunnat till Lån utlämnas och att större Qwantum deraf snart skulle förderfwas.

Den 6 januari 1816
§ 3.
Sockne Magazinsföreståndarne Hinrik Molin och Erik Jacobsson i Bölen anmälte, at det
funnes flere Resterande wid förra årets inslag till Magazinet, desse Resterande tillsades, att
wid höwederbörligen föresatt ?? af 1 Rd, 32 sr aflämna Restantierne på den tid
magazinsföreståndarne vad samma genom pålysning ??

Den 15 december 1816
§ 3.
Anders Andersson i Moo utvaldes till Magazinsföreståndare i stället för den aflidne Erik
Jacobsson i Bölen.
Den 10 mars 1822
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§ 10.
Angående lånens Beviljande ifrån Sockn. Magazinet beslöts att utlåningarna under detta
årets knappa Sädes spannmåls tillgång, skulle få uttagas till äfven blott en åttonde dels
Tunna, och lofvade de förmögnare ibland Sockneboerne att, med eftergift af sin rätt till uttag
tillse att de fattigare, hvilka icke hade Sädeskorn, eller penningar att det köpa, skulle på goda
mäns Borgen - eller andres öfverlåtande, ej sakna Utsädes - korn
Den 13 November 1831
§ 1.
2. Fölljande Personer hafva flere År tillförene varit föremål för församlingens öma omtanka
och förbarmande och åtnjuta äfven nu understöd dels i penningar ur fattig Cassan vid Maij
Sockenstämman, dels blifva de med hjelpsam godhet omfattade, så ofta de i sine behof besöka
sine förmögnare Sockenbor.
Lillegård Änkan Barbru Nilsdr, som har egen stuga på Bonden Nils Nilssons Egor, hon njuter af fattig Cassan -- Banco -- 6.16. Hon är 72 År, hennes Man Svänn Jacobsson var först L.
Bonde flere År i Krånged, sedermera egen Hemmansegare i Thara några År, blef utfattig och
dog 1801. Änkan har derefter vistats här hon nu bor. Hon stöder sig på Krycka och föder sig
dels med spinning och Barnskötsel, dels blir hon uppehållen genom församlingens och Barnens gifmildhet.
Mo. Änkan Brita Pehrsdr, har egen stuga på Mo Bys egor och Njuter af fattig Cassan 3.
Hon är 70 År, blef Änka efter Bonden Jan Olofsson i Mo 1813 då förmånerna med honom
försvunno; Hon har sedermera lifnärt sig dels med Spinning dels med understöd från
Socknen.
Krånged. Torpar. Er.Anderssons Son Eric Petter, njuter af Fattigcassan 5. Han är 15 År,
vistas hos sine föräldrar, och behöfver dagligen den ömaste skötsel och upsigt, emedan han
från sin spädaste Barndom varit alldeles vanvettig, och synes alldrig lämna minsta hopp om
lyckligare sinnes försattning. Dess tillstånd är så mycket mera ömande, som föräldrarna äro
fattigt Torpare folk, haft flere Barn att upfostra och den olycklige sonen börjat på sednare
Åren, mycket ofta plågas af fallande sot. Af öm deltagelse i denne uslings sorgliga öde, hafva
de trykte förälldrarna, enligt Socknestämma Beslut af År 1829 den 4 october församlingens
tillåtelse, att hvarje År under den olycklige Sonens lefnad, besöka Hemmansegarne för att,
utom hvad, som fås af Fattig Cassan, uphämta åt honom understöd till det usla lifvets
uppehåll.
Mo. Änkan Carin Abramsdr, har sin stuga på Präste Bordets Egor och njuter af Fattig Cassan --- 1. ---- Hon är 7? År, blef Änka efter Bonden Hans Pehrsson i Thara 1791, har sedermera förr sig med Spinning och understöd, dels af Barnen dels af församlingen. Hon har också en liten Åker på Prästebordets ego, som hon besår.
Mo. Kyrkoväktar. Daniel Olofsson njuter af Fattig Cassan -- 1.16. --- Han är 66 År, haft
många Barn och är af Arbete till det mesta utsliten. Har egen stuga och några små åkrar som
han besår, och dessutom sin Kyrkoväktare Lön.
Mo. Drängen Pehr Danielsson son till den förestående, är 35 År, har nu flere År varit Sjuklig
till sinnet, i följd hvaraf han hvarken haft någon viss tjenst hos någon, ej eller ansets skicklig,
att tillbörligt sköta sig sjelf. I Socknestämma d. 20 September 1829 träffades den
öfvereskommelse, att han skulle få vara en liten tid hos hvarje Hemmansegare och på detta
sätt toura Kring Socknen. Vidare skal om honom besluta i Socknestämma d. 11 näst
kommande December.
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Mo. Inhyses Änkan Anna Wångström njuter af Fattigcassan -- 1. ----. Hon är nära 79 År, har
hittils varit begåfvad med god hälsa och varit flitig arbetare efter Sin ållder. Hon röner också
bevis på församlingens godhet i den mohn hon behöfver. Hon bor hos sin Svåger förra Bond.
Daniel Danielsson.
Esselet. Sökande Nyb. Olof Danielsson, njuter af Fattigcassan --- 1.16. --- . Han är 38 År, har
hustru och 6 Barn. Han sitter på ett nytt aflägset Ställe å Krono Allmänningen, der Säd sällan
mognar för frostlänthet. Han är i Ständiga tryckande behof, och blir af Socknen ädelmodigt
understödd flere ggr om Året.
________________________________
3. Socknen eger enskild fattigcassa, som vid 1829 Års Bokslut utgjorde Summa af 108 Rd 21
Sr 11r Bco Till denna Cassa insamlas årligen vid de tillfällen som i Lag och Kongl.
författningar Aller Nådigst är påbjudit. Insamlingen för året 1829 tillika med räntan å
utestående Låne Capital till en Summa af 17 Rd. 6Sr 3r.
I anseende till Socknens hittils varande ringhet, och som de fattige hittils altid varit försedde
dels med egne Boningar, dels såsom Inhyses fått bo och vistas hos sine Slägtingar, har här
ännu ej någodt fattighus blifvit inrättadt, församlingen önskar att derifrån blifva förskont
medan den som mäst är betungad med Ny Prästegårds upförande här, och fullgörande af
sine Byggnadsskylldigheter vid Resele Prästebord. Någodt särskildt Sädes Magazin för de
fattige har icke eller blifvit inrättadt, utan så snart någon anmält stort behof och egen
förmåga till dess afhjelpande hafva församlingens Ledamöter i Sockenstämma altid
ädelmodigt bevilljat en sådan behöfvande med Christen tillåtelse, att hos hvar och en upbära
understöd, eller har det skett sammanskott i händellse af orklöshet till Personligt besök i
Gårdarna.
Socknens arbetsföre fattige hafva altid så ofta de det åstunda, dels fått emottaga arbete hem
till sig att utträtta, dels blifva de ombedne att i Gårdarne betjena emot Betalning antingen i
Penningar eller Matvaror.
Fattiga Barn vistas till det mästa hos sine förälldrar och njuta hos dem tillbörlig Skötsel och
undervisning i Christendomens 1sta grunder. Vid Särdeles ömande tillfällen blifva de ock hos
de förmögnare uptagne till upfostran.
4. Utom ofvan upgifne ges det äfven flere Andre, dels utsocknes Kringvandrare, dels Nybyggare i Socknen, som är i behof af hjelp och understöd, och hvilka äfven efter råd och lägenhet
blifva hulpne vid sine besök. Församlingen misströstar ändå ej om Sin förmåga, utan försäkrar om bevisande af Sann Christelig mennisko Kärlek mot Socknens fattige så vida Gud Nådigt förskonar för många tätt på hvarandra föllljande Svåra missväxtår, och de fattiges Antal
ej blifver alt för mycket ökadt öfver hvad det för det närvarande är.
Mörkast är utsikten för i 2. Mom. om förmälte Eric Anderssons Son. Måhända har han fått på
sin Lott, att ännu många År framvisa en bedröflig Spegel af menskliga eländet i hela dess
uselhet. Wore hans fattige föräldrar så lycklige, att utom hvad denne församling förmår
bidraga till deras lättnad under Korsets tyngd, af andre Vänner af Fattige och nödlidande
ädelmodigt blifva ihogkomne med Litet understöd, skulle denna öma deltagelse blifva ett dagligt ämne till församlingens och förälldrarnes välsignande tacksamhet.
5-6. församlingens Ledamöter, altid Kärleksfullt deltagandes i mindre lyckligt lottade
menniskors öden under hälso Dagen, känna ännu ömare vid den af sine Christlige Pligter
emot dem vid inträffande Sjukdom eller orklöshet till egen skötskell, der de finnas saknande
nödig hjelp ock omvårdnad af Slägtingar och Anförvanter. De undandrage sig alldrig då, att
med all den omsorg, som behofvet påkallar och möjligheten medgifver omfatta de Behöfvande. Dessutom dristar ordföranden underdånigast försäkra om Samvets grannaste
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iagtagelse af sine Pligter mot fattige Sjuke och hjelplöse Åhörare, och misströstar ej om, att,
genom Guds Nåd, vinna ett godt Ändamål, hälst han anser sig skylldig gifva församlingens
Ledamöter det förtjenta loford, att de altid med beredvillig hjelpsamhet gått till mötes, så ofta
omständigheterne hittils påkallat allmänna bidrag innom Socknens i dessa lika ömande
afseenden.

Den 12. februari 1832
§ 2.
Uplästes Magasins föreståndarens Redogörelse för Socken Magasinet härstädes, församlingen hade deremot intet att anmärka annat än att Sjelfva Lönen ännu ett år skulle så
innestå, emedan det ansågs mycket svårt att indrifva dem detta år i anseende till Sädens
dyrhet- Låntagarne skulle dock ofelbart afbörda sig de uplupne Räntorne på viss utlyst Dag
och äfven förnya Borgen. För den, som detta uragtlåter ges ej vidare anstånd, utan han anses
förfallen till skyndsam inbetalning så af Ränta som Capital, så kärt honom är att undvika
Lagsökning.
§ 3.
Till ledamöter i Magasins Directionens invalldes å nyo de som förr varit, nemligen Gästgifv.
Elias Eliasson, Bönderna Anders Andersson och Pehr Abramsson i Mo.
Till Magazinsföreståndare kyrkov. Eric Nilsson i Böhle, och till arbetare i Magasinet- Eric
Olofsson i Lillegård, och Jon Svensson i Thara - Magazinet upgafs tarfva någon förbättring.
Äfvensom förseende med Lås efter Reglementet. Som det troddes att ingen Säd der kommer att
ligga öfver nästa Sommar, så beslöts att om dessa förbättringar framdeles fundera, så att
Magazinet innan nästa Höst kommer i Gillbart skick.
Den 13 Maj 1832
Förra Magazins föreståndaren Eric Nilsson upsade och fjerdingsman P.S. Modin åtog sig i
hans ställe, och anmodas att se efter hvad som kan vara bristfälligt på Magazinet.
Eric Ersson i Östanbäck

P. Salmonsson äld. i Mo

Den 1 juli 1832
§ 2.
Utdeltes de 24 tu Rågmjöl Högvälborne Herr Baron och Landshöfdingen så ädelmodigt
skänkt denne Sockens fattige, till fölljande fattige;
Lillselet
Nybyggar. Nils Nilsson
1. "
E.A Ängman
1 -.
"
Nils Danielsson
1. Eden
Torpar.
Er. Åström
1. Tarasjöberg
Nybyggar. Eric Danielsson
1. Gorelesel
"
Pehr Nilsson
1. "
Nils Pehrs Enka
-10.
TharSel
"
Olof Jansson
1. Ruske
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Bond.

Nils Svensson för
Elias Ersson

1. -

Daniel Pehrsson
Hans Jacobsson

1. 1. -

Compass Cherstin

-10

Samuel Olsson
Jon Danielsson

1 .1. -

Olof Danielsson

1. -

Pehr Mathsson
Anders Ersson
Daniel Abramsson
Jan Jansson
Eric Nilsson

-12.
-10.
-10.
-10.
-10.

Åkerbräna

Krånged
Risbränna

Esselet
Byssjön
Nybyggar.
"

"
Rusksand
"
Johan Lindström
"
Anders Andersson
Bethasjönäs
Nils Pehrsson
Edsback
Eric Ersson
Krånged
Ryss. Alexander
Dordi Nilsdr

-14.
-12.
-12.
-10.
-10.
-10.

Lillegård
Barbru Nilsdotter

-10.

Carin Abramsdr
Anna Wångström
Brita Pehrsdr
Daniel Olsson

-10.
-10.
-10.
-10.

Carin Henricsdr

-10.

_____________________________
Summa

24.--

Mo

Wallen

Den 2 december 1832
§ 1.
I anseende dertill att äfven förleden skörd blef här i församlingen på många ställen svag och
otillräcklig, i följd hvaraf allt skulle blifva ganska svårt och mycket tryckande för Låntagarne
ur Socken Magazinet, att äfven detta år afbörda sig sine skulder till Magazinet, beslöts att
sjelfva Lämna skulle så innestå ännu ett År emot borgen, men att den hittills uplupne Räntan
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nu skulle inbetalas, samt ny borgen ofelbart ställas utaf dem för hvilka den ännu brister, i
annat fall måste den Treskande undergå Lag Sökning- Uplästes en Skrifvelse från Herr Länsman Wiklund i Sollefteå District om att annat erhållande af (6?) Br Bco på Röken, göra
ansökning om erhållande af en beständig Strömmings Packare vid Solefteå höstmarknad.
Församlingen svarade, att den högst sällan är i behof af att köpa Strömming, i följd hvaraf
den ej ville deltaga i denna ansökning.
Justeradt d. 26 Dec. och erkänt-

Den 8 april 1833
§ 1.
1mo Uplästes af Socken Magazins föreståndaren aflämnad Räkning öfver Magazinets fond d.
30 April 1832. och godkändes till alla delar - Som Magazinet ännu befans ej vara försedt med
så många lås som Höga Reglementet föreskrifver altså updrogs åt Magazins föreståndaren
anskaffning med första af desse Lås, och beslöts att Betalning derföre skulle erläggas af
Magazinet.
Till Ledamot i Magazins Directionen blef Bonden Joh. Danielsson i Mo invald.
2ne. Invalldes fjerdingsman P.S. Modin till föreståndare för Magazinet.

Den 14 juli 1833
§ 1.
Föredrogs den ömkansvärda belägenheten uti hvilken den utfattige Nybyggaren Samuel
Olofsson i Risbrännan, med Hru och 6 små Barn sig befinner derigenom, att Björnen nedrifvit
Hans 2 kor, de enda som under sommaren skulle uppehålla lifvet uti 8 personer. Allmänt togs
en öm del uti desse olycklige Likars hårda öde, hvarefter enhälligt af de församlade beslöts
att göra ädelmodigt sammanskott till inköp af en Ko, som på det sättet skulle öfverlämnas till
samme Olofsson att kon komma att anses såsom ett Lån af socknen åt honom på det han ej
måtte kunna pantas ifrån honom, utan beständigt så länge han lefver, kunna tjena till det
ändamål hvarföre kon är gifven, nemligen till underhåll för desse fattige med Christne
församlingens nybyggare och Torpare upmanades, att tillika med Bönderna bidraga till detta
välgörande ändamål. Äfvenledes anmodades Sexmännen hvari sin Rota att litet sammanskott i
denna Christliga afsigt upmuntra Drängar och Pigor i socknen. Med detta bidrag antogs 12
sr R.h.s. på Röken, äfven som af hvarje nybyggare och Torpare, som ej är alldeles ytterst
utfattig, vara tillräcklig till vinnande af denna Christliga afsigt, hvarefter Sexmännen
anmodades, att hvar i sin Rota dessa kärleksmedel insamla.

Den 22 mars 1835.
§ 1.
Sedan efter 14 Dagars förrut skedd pålysning, församlingen, till ödmjukaste föllje af Kon. H.
Befallningshafvandes Kungörelse ad d. 27 Januari, d. å. angående indrifningen af Magazins
fondens älldre undsättnings fordringar, efter 1826 Års missväxt, m.m. sammanträtt, framlämnade fjerdingsmannen P.S. Modin nedanstående förteckning uppå de af församlingens
fattigaste invånare, hvilka år 1832 erhöllo penningar till Låns af Spannmåls undsättnings
medlen till inköpande af Sädes korn.
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Den 1 november 1835.
§ 2.
Bonden Anders Andersson i Mo, som i ganska många År varit ledamot i Magazins
Directionen, ville nu blifva derifrån entledigad, och lemnade i detta ändamål Magazins
Nyckelen på bordet, då han upgaf, såsom efterträdare Bonden Daniel Danielsson i Krånged.
Daniel Danielsson ville väl......ej i början ingå uti Directionen, men församlingen ansåg han
skicklig dertill utsedd, likväl hvarom äfven fråga upstod hur länge hvar och en Ledamot skulle
motsvara Socknens förtroende i detta fall, då 3 Års förslogos såsom lämpliga. Daniel
Danielsson förklarade sluteligen nöjd, att motsvara Socknens förtroende i 3 År Ledamot i
Directionen, och mottog 3 dje Magazins nyckelen.

Den 6 mars 1836
3.
Vid frågan om Redogörelse för Sockne Magazinet, ingaf föreståndaren för det summa
fjerdingsman Modin, alt han i dag det ej kunde, emedan Directions Ledamoten Bond. Daniel
Danielsson i Krånge som hade ena Magazins Nychelen, ej på fjerdingsmans Kallelse ville
komma för att upmäta å nyo Magazinet, hvarföre ingenting åt detta ämne, denna gång kunde
göras, utan äskade och påstår Socknestämman att föreståndaren i Dag 14 Dagar till som är
d. 20, bör aflämna Specifique Räkning å Magazinets tillgångar. ? ? ? ? Upgafs af Daniel
Danielsson och Gästgifv. Elias Eliesson att d. 75 fjerdingar korn som i förliden Dec. Upmättes, ej vore i fast utan i löst måt, hvarigenom Ballance i Magazinet nödvändigt måste
upkomma, enligt förra föreståndarens Redogörelse räkning.

Den 6 augusti 1843
§ 2.
Uplästes och godkändes magazins Räkningen. Ledamöter i Magazins Directionen äro - Böhle
Carl Zetterström, Mo Elias Henricsson i stället för Elias Eliasson, Johan Danielsson,
Krånged Eric Ersson.
Omskottningen af inneliggande Säden skulle förrättas af de 2 yngsta Bönderna - Daniel
Danielsson y. och Anders Andersson i Krånged.
Den 7 februari 1858.
I denna stämma begärde sockenmagasinsföreståndaren Daniel Ljungström om entledigande
efter över 20 års tjänst. Han föreslog som ny föreståndare bonden Salomon Persson i Mo,
vilken också fick tjänsten.
Den 16 april 1858.
1:o Beslöts att bonden Anders Molund i Mo som åtagit sig att flytta och iståndsätta Sockne
magasinet derföre skulle erhålla vid nästa Sockenstämma liqvid 14 Riksd. Banco, då han åtog
sig att göra för samma pris ny bro och hvad som hörer till Magasinets fulla inredning. Det
beslöts ock att det skulle täckas med takspån. Molund åtog sig att anskaffa bräder som kunde
behöfvas, så för magasinet som för Pastorsbyggningens takläggande, men därföre ville han
blifva serskildt godtgjord.
2:o Skulle gästgifvaren och klockaren anskaffa ämne och Takspån efter samma betalning som
för de förra åtagne Takspånen.
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Bilder

Foto av gamla i kyrkan i Mo by Junsele innan den revs 1885. Denna kyrka
uppförd år 1763 av bonden Per Zakrisson från Kubbe i Anundsjö socken.
Sockenmagasinet ligger utanför bild till vänster om klockstapeln

Sockenmagasinet idag
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Detalj ur Laga skifteskarta över Mo by 1859. Idag står magasinet vid ägofiguren 152.
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