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REDAKTÖR’N HAR ORDET 

Hej kära läsare och forskarvän! 

 

Vilken konstig vinter, slutet av december och ingen 

snö! Hoppas verkligen att vi i alla fall fått lite vitt på 

marken när du får det här numret av bladet i din 

hand.  

 

Det här numret är som vi tidigare aviserat specialin-

riktat på Mo socken. Vi efterlyste ju material med 

anknytning till Mo i det förra medlemsbladet och 

vilket gensvar! Helt fantastiskt! Det är så spännande 

och roligt att få ta del av alla bidrag. Bladet är nu 

verkligen fullspäckat med intressanta, spännande, 

roliga och sorgliga berättelser från Mo socken och 

dess historia. Eftersom det är ett temanummer om 

Mo - och vi fått in så mycket material med anknyt-

ning till denna socken - hoppas jag att vi inte gör er 

som skickat in andra bidrag alltför ledsna över att era 

alster får vila till nästa blad, nr 103.  

 

Men även om vi redan nu har en del artiklar klara för 

nästa nummer finns där plats för mycket mera! Så 

jag hoppas att ännu flera av er vill dela med er av 

egna minnen och forskning, historier som ni hört, 

foton, efterlysningar, frågor, tips och idéer. Kanske 

kommer just du kära läsare - när du läser de här be- 

rättelserna från Mo - på att även du har något att be-

rätta om denna socken? Det är inte för sent! Även 

om det här numret har Mo som tema så hoppas jag 

att vi ska få fortsätta att publicera mera Mo-inslag i 

kommande nummer. För med tanke på det material 

som vi nu fått in verkar Mo-borna ha väldigt mycket 

att berätta! Och det hoppas jag ni vill fortsätta med.  

 

Sedan vet jag ju också att det finns så många som 

har så mycket att berätta från andra ställen i vårt 

kära Nolaskogs. Tveka inte! Dela med dig! Tänk 

inte (som jag hört några säga) att:  

   ”-Nej, jag kan inte skriva, det blir ingenting av det, 

det går inte att läsa och ingen kan väl vara  intresse-

rad av det jag har att berätta.”  

För titta själv på alla olika berättelser i bladet, visst 

är det väl jätteintressant att läsa om allt möjligt, 

gammalt och nytt, vardagligt och spännande?  

 

När vi nu går in i ett nytt år vill jag också påminna 

om föreningens årsmöte som blir den 1 mars. Då 

kommer vi också att få höra ett intressant föredrag 

om Nödåret 1867 i våra trakter. Hans Eriksson från 

Yttersel som intresserat sig mycket för detta ämne 

kommer och berättar om det för oss. 

Mona-Lisa Mårtensson 
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BÖCKER: PRIS/ST: 

 

Androm till skräck och varnagel av Selling/Hanaeus        50 kr 

Anundsjö släkter och gårdar komplett med supplement  350 kr 

Anundsjö släkter och gårdar enbart supplement                40 kr 

Bykistorna i Anundsjö berättar                                           60 kr 

Byarnas historia i Anundsjö                                               60 kr 

Familjeregister för Själevads socken 1681-1785 120 kr 

 

Från byling till batong av Afvander/Selling   50 kr 

Fäbodar och fäbodliv i Anundsjö                                        60 kr 

Förändringar i ett samhälle vid Höga Kusten 200 kr 

Minnen från Sörvåge by 1920-talet till cirka 1990.  Del 3 180 kr 

Rötter i Anundsjö 200 kr 

Sidensjö och Skorped, Släkter och gårdar 360 kr 

 

Släkter och gårdar i Arnäs 1535-1915 295 kr 

Släkter och gårdar i Nätra 1535-1900 295 kr 

Släktforskning - vägen till din egen historia 230 kr 

Särtryck ur medlemsbladet 1980-87   40 kr 

Särtryck ur medlemsbladet 1988-97   95 kr 

Öreälvens byar 275 kr 

BÖCKER OCH CD-SKIVOR TILL FÖRSÄLJNING 

Kan köpas i föreningslokalen. Fraktkostnad tillkommer om de ska skickas. 

Pris för böcker enligt lista nedan.  

Pris för CD-skivor:  

190 kr/st (170 kr/st för medlemmar)  

förutom skivan med supplement till boken 

Sidensjö och Skorped, Släkter och Gårdar 

som kostar 50:- vid enbart köp av CD och 

25:- vid samtidigt köp av boken. 

 

CD-SKIVOR:  

Supplement till boken Sidensjö och  

Skorped, Släkter och gårdar  

 

Västernorrlands län 

Arnäs församling 1668-1750 +  

Trehörningsjö församling 1864-1920  

Björna församling 1800 (1795)-1900  

Gideå församling 1807-1880  

Grundsunda församling 1700-1920  

Sidensjö församling 1689-1930  

Själevad församling 1681-1820  

Skorped församling 1776-1920  

 

Västerbottens län 

Åsele församling 1686-1930  
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Norrlands Yllefabrik antingen köper råvaror från 

större råvarugrossister, vilket sker vid leverans till 

partiaffär eller små industrier, eller också mottar  

fabriken från producenterna själva material, vilket 

förmedlas genom de 200 ombud, som Norrlands  

Yllefabrik har till sitt förfogande runt om i övre 

Norrland. 

   När råmaterialet kommer till fabriken, sorteras det, 

varefter det genomgår torkning. Sedan föres det till 

blandningsrummet, där det bl. a genomgår en upp-

luckringsprocess, för att därefter upptas av kardma-

skiner. Efter att därpå ha gått igenom spinn-

apparater föres garnet till tvinnstolar, där det blir fär-

digbehandlat. Garnet buntas för leverans eller också 

föres det till väverisalen att användas vid filttillverk-

ningen. 

   Norrlands Yllefabrik är av stor betydelse för norra 

Ångermanlands småindustri. Icke mindre än 1/4 av 

dess behov av garner tillgodoses genom denna  

fabrik.” 

NORRLANDS YLLEFABRIK I MOLIDEN 

Från Rune Hellström har vi fått följande bidrag med historien om Norrlands Yllefabrik i Moliden, hämtat 

från boken ”Norra Ångermanland Handel Hantverk Industri” utgiven 1942 av Bengt Hallberg. 

   ”I Moliden i Mo socken ligger Norrlands  

Yllefabrik, som är den enda i sitt slag i övre Norr-

land. Dess grundläggare och ägare är fabrikör Hj. 

Qvarnström.  

   Hj. Qvarnström härstammar från Säbrå socken, där 

han föddes den 15 augusti 1883. Hans föräldrar flyt-

tade efter några år till Matfors, där Qvarnström sena-

re fick arbete i Matfors Yllefabrik. Vid 23 års ålder 

fick han anställning som verkmästare vid Seljesta 

Yllefabrik i Hälsingland. Efter ytterligare praktik 

genom anställning dels vid Näldens Ullspinneri och 

dels Matfors Yllefabrik flyttade Qvarnström till 

Moliden, där han år 1916 började egen rörelse.  

Fabriksanläggningen var från början ett äldre hus. 

Några maskiner inköptes. Det första arbetsåret arbe-

tade förutom fabrikör Qvarnström endast en arbeta-

re. 

   Rörelsen gick emellertid bra, och redan år 1918 

måste en nybyggnad uppföras, och nya maskiner 

anskaffas. År 1941 tillkom en väverisal. Fabriken 

har en modern maskinutrustning bland vilken sär-

skilt märkes ett kardverk, som är ett av de modernas-

te i Norrland. 

   Tillverkningen vid Norrlands Yllefabrik har speci-

aliserats på bl. a. filt för s. k. filtskor, en tillverkning 

som sker i relativ stor skala. År 1936 sålunda fabri-

cerades cirka 3 000 meter och år 1941 15 000 meter 

filt. Dessutom tillverkas vanliga sängfiltar, en pro-

duktion som emellertid de sista åren avtagit på grund 

av rådande krisläge. En förnämlig produkt är vidare 

hemslöjdsgarn, som under år 1941 steg till 8 000 kg. 

Detta användes då av enskilda producenter. Också 

småindustriens behov tillgodoses delvis. Cirka 4 000 

kg garn spanns för dess räkning under 1941.   

Ägaren till Norrlands Yllefabrik, fabrikör Hj. Qvarnström. Bild 

från boken ”Norra Ångermanland Handel Hantverk Industri”. 

MÅNGA VERKSAMHETER I MO SOCKEN! 

Det är verkligen intressant att se hur många olika verksamheter som utvecklats i Mo socken. Det första man 

tänker på är väl kanske att det var här som ursprunget till Mo och Domsjö-koncernen låg. Men när man exem-

pelvis tittar i boken som ovanstående stycke hämtats från får man en inblick i vilken mängd av olika industrier 

och affärsverksamheter som funnits. 

Förutom Norrlands Yllefabrik innehåller boken uppgifter om följande rörelser som fanns i Mo socken när  

boken gavs ut 1942: 

Bröderna Berggrens Snickerifabrik i Gottne H. Bodins Snickerifabrik i Moliden 

G. Boströms Måleriaffär i Moliden Karl Boströms Skrädderi i Moliden 

J. V. Hörnfeldts Speceriaffär i Gottne Molidens kooperativa  

Sven Olssons Speceriaffär i Österalnö, Moliden Mo Träförädling i Moliden 

Nordlander & Österberg, Borstbinderi i Moliden J. Edlunds Speceri- och Diversehandel i Mo 

O. A. Gerdins Speceriaffär i Moliden T. Hörnells Speceriaffär i Moliden 

Ragnar Johanssons Reparationsverkstad i Moliden Anna M. Perssons Bageri & Kafé i Moliden 

O. W. Westmans Speceriaffär i Moliden. 

Säkert fanns det ännu flera verksamheter i Mo socken vid den tiden och om vi även skulle söka fram alla som 

funnits tidigare och senare än 1942 så skulle vi nog lite till mans bli överraskade över Mo sockens storhet!  

Red 
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   Det har funnits två tegelbruk i Gottne. 

Enligt en avskrift av protokoll - protokollet finns 

inte idag - står det: ”Jag Mårten Johansson försäljer 

mitt tegelbruk, Tegelugn, ved, 1.000 tegel m.m, 

(vilken lägenhet jag förvärvat av Jon Andersson), 

för en summa å 200 Kr. Gottne den 31/1 1894.  

Mårten Johansson Säljare 

Dan Bölin, K. Berggren, J G. Nordgren Köpare”. 

   På Sågbacken fanns ett tegelbruk med tegelugnar 

och torkanordningar, som ingick i AB Gottne, vilket 

ägdes av J.W. Näslund, J. Lindgren och J.H. Hägg-

lund omkring 1915. Detta är med säkerhet samma 

som ovanstående. 

   1920 beslöt Gottne Byamän att på Gottne Bys all-

männa Lerplats och på det av bröderna Ernst och 

August Byströms förvärvade lantområdet, anlägga 

ett tegelbruk. Till styrelse valdes Anders Jonsson, 

Per Kallin och Kr. Näslund. Det beslöts att en insats 

av 100:- per andel skulle göras, och att uppföra ett 

torkhus i två våningar rymmande 40.000 tegel. 

   En plåtpress inköptes samma år, samt inköptes ett 

brädskjul av Gottne Sågen. 

   Året därpå beslöts att inköpa en modern tegelpress. 

1923 uppsattes en varningstavla vid tegelbruket att 

”ingen på egen hand fick hämta tegel vid Tegelbru-

ket, detta är stöld och kommer att beivras”. 

1924 beslöts om nybyggnad. 

1926 ingen tillverkning på grund av för stora lager. 

1927 avgår David Karlsson och Kr. Westberg. Drif-

ten fortgår men reduceras. 

1928 driften går med endast två ugnar. 

1930 ingen tillverkning. 

1935 beslöts att avveckla företaget. 

1938 ordnades skuldfrågan upp. Det kostade varje 

delägare 270:- 

 

Gästgiveri - gästgivargård. 

   Ställe där resande mot betalning var berättigade till 

kost, härbärge och skjuts. 

   I Gottne fanns ett gästgiveri hos ”Järn-Jons”, nuva-

rande Jan Westbergs hus, tvärs över vägen vid EFS. 

Rörelsen upphörde 1920.” 

 

I boken kan man även läsa om en mängd andra 

verksamheter i byarna, exempelvis om att man i bör-

jan av 1930-talet hade en av landets första tillverk-

ningar av färdigmonterade trähus s.k. ”Solo-Hus”, 

senare benämnda ”Gottne-Hus” och att J. Sigfrid 

Näslund, Gottne Hönseri, var en av de allra första 

som kläckte kycklingar i s.k. äggkläckningsmaskiner. 

BOKEN ”BYGDEHISTORIA OMALL TJARN” 
Bygdehistoria i Gotne, Hallen, Söle, Östansiö 

Denna bok innehåller ett rikt material av historia, fakta och berättelser om dessa fyra byar och är resultatet 

av några eldsjälars idoga arbete med att samla in, sammanställa och dokumentera historien om byarna. 

Boken gavs ut 1998 och dess 215 sidor innehåller även ett digert bildmaterial. Kan varmt rekommenderas 

till alla som har intresse för bygdehistoria!  

   Vi saxar ett smakprov ur boken som berättar om 

”Fabriker, industrier och hantverk.” 

 

   ”Utöver de fabriker, industrier och hantverk som 

redovisas i artiklar om Sågbacken och Station, har 

det funnits följande: 

   Konserveringsbolaget Temperator med tillverk-

ning av kylskåp som specialitet. Driften var på sin 

tid rätt betydande, men tillverkningsrätten såldes se-

nare till ett bolag i Uppsala. 

   I slutet av 1800-talet fanns bageri nere vid lands-

vägen bredvid dåvarande Alrik Söderströms, nuva-

rande Arne Sjöbloms. 

   Det lilla röda huset vid f.d. Svenssons Möbler och 

bakom f.d. affären var finbageri under åren 1917--ca 

1927. 

   Ett annat bageri fanns på 1920-talet. Anders Kris-

toffersson startade i f.d. Alrik Söderströms gård. 

”Järn Jonsson-jäntorna” tog sedan vid och därefter 

startade Sjölund i Gästgivarhuset, d.v.s. efter detta 

Molanders gård, sedan hos Hörnfeldts. 

   En fotograf, vid namn Ljungmark, fanns i Gottne 

från 1910-1930. Han fotograferade bl.a naturen och 

sålde som vykort. Ljungmarks ateljé hette Vidäng 

och låg på Lindgrens-backen i det röda huset vid vä-

gen, där Tore Håkansson har bott. Frun hette Gerda 

och kom från Jämtland, och även hon var duktig att 

fotografera. 1931 brann ateljén och verksamheten 

flyttades till gamm´skolan. 

   Gottne Vadd & Raffelstoppfabrik - raffelstopp = 

riva upp gamla kläder - ägare J.O. Näslund 1897, 

senare ägare G. Nordlund 1908. Fabriken låg unge-

fär mitt på nuvarande fotbollsplan. Vägen nere på 

”Stenharn” var fram till fabriken täckt med tygstyck-

en, för att ovan nämnde Nordlund skulle kunna gå 

barfota till arbetet. Enligt Lolle var det mjukt och 

gott att gå på. 

   Ett garveri fanns hos Brita Sjölund, garvaren hette 

John Ludvig Langman. Langman var född 1834 i 

Trosa, gift med Anna Maria Jonsdotter. Han var en 

rörlig man. 1865 kom han till Näsfors via Nätra. Till  

Gottne kom han 1873 och arbetade här till 1882 då 

han flyttade till Björna. Där dog han 1898, hans 

hustru dog samma år. Han begravdes i Själevad, 

hustrun i Mo. 

   Två bysmedjor fanns år 1800, och smed var Pär 

Jonsson. Detta är en obekräftad uppgift, vad som 

talar för att det kan vara sant, är att det fanns en Pär 

Jonsson i Gottne enligt 1800 års Mantals och Röke-

längd. 



Petter och Johanna Englund med barnen, Per, Karl, Astrid, Karin och Hulda. Fotot utlånat av Stig Lindblad. 
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Glädjande att gammal  

dokumentation finns bevarade 

och att nutidsmänniskan kan få 

ta del av livsvillkoren för ett 

sekel tillbaka. Hundra år är väl 

inte så lång tid, men vad det 

har förändrats.  

Allt för många av oss tar allt 

för givet, är tiden inne att stan-

na upp och lyssna på väckar-

klockan. Kanske var inte allt 

sämre förr eller är allt bättre 

idag? 

    

DRAMATISK HÄNDELSE 

för familj i Mo för 114 år sedan 

Stig Lindblad berättar här för oss om en dramatisk händelse för en familj i Mo  

och om Mo kretsens koförsäkringsförening: 

   Den 7 december 1909 förlorar torparen Petter Eng-

lund en av sina två kor. Tur i bedrövelsen var kon 

försäkrad i Mo kretsens koförsäkring. Kon värdera-

des till 100 kr och för den döda kon fick Petter 55 kr 

och från koförsäkringen 45 kr. 

   Torparen Petter Englund, som var född 1863, bod-

de med sin familj under Rösåsberget. Där köpte han 

och hustrun 1902 ett torp och påbörjade en nyodlar-

gärning.  

   Petter var gift med Johanna Lodin från Hållen. Pa-

rets två första barn var flickor, men de insjuknade i 

difteri och dog, 9 respektive 7 år, med två dagars 

mellanrum i december 1905. När den omnämnda 

kon gick hädan hade Petter och Johanna fem barn, 

det yngsta ett år. Julen 1909 var säkert inte som de 

tidigare när familjen hade en ko mindre. På den här 

tiden var en ko väldigt viktig för en familjs överlev-

nad. 

Från kassaboken 



Fotot av familjen Byströms gravsten utlånat  

av Stig Lindblad 

räkning säljas till högstbjudande. 

   Värderingsmännen bestämde kons värde. Priset på 

en ko för 100 år sedan låg på omkring 100 kr. Det 

pris högstbjudande betalade gick till ko ägaren och 

mellanskillnaden, till djurets värde, utdebiterades per 

ko på koförsäkringens medlemmar, så att ägaren, så 

långt möjligt inte gjorde en kännbar förlust. 

   Nästan alla byar i Mo socken hade medlemmar i 

koförsäkringsföreningen. Hundrafyrtiofem kossor 

var av 87 medlemmar försäkrade 1909. Petter Eng-

lunds ersättning för hans ko debiterades med 31 öre 

per ko och betalades solidariskt av medlemmarna.  

   Ur stadgarna citeras här paragraf 13. ”Kallelse till 

såväl ordinarie som extra sammanträden sker genom 

pålysning i socknens kyrka minst en vecka före mö-

tets hållande”. 100 år senare kallar vi till möte med 

hjälp av mejl. 

   Mo kretsens koförsäkringsförening kan följas åren 

1908 till 1912 och bilagda antagna stadgar, i en väl-

präntad dokumentation som innehåller medlemsför-

teckning, antal försäkrade kor, samt utdebiteringar.  

I oktober 1907 bildades Mokretsens koförsäkring 

och vars uppgift var, att försäkrad ko som genom 

svår sjukdom eller olycksfall, måste nödslaktas utbe-

talas ersättning. Ersättning betalades inte ut om kon 

omkommer vid eldsvåda, eller om ägaren vanvårdat 

och på så sätt själv är orsak till olyckan. 

   Enligt stadgarna var rutinen den, att kon inte fick 

avlivas innan tillkallad veterinär tillstyrkt. Om han 

var förhindrad kunde av försäkringens medlemmar 

utsedda besiktnings och värderingsmän förorda av-

livning. Veterinär fick inte begäras innan besikt-

ningsmännen gett sitt godkännande. Intyg från vete-

rinären måste finnas att köttet var lämpligt som män-

niskoföda. Djuret eller köttet skulle för föreningens  
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för familj i Mo för 114 år sedan 

Här fortsätter Stig Lindblads berättelse om  Mo kretsens koförsäkringsförening: 

FAMILJETRAGEDI I HÅLLEN 1918 
 Berättat av Stig Lindblad 

   Hos en i familj i Hållen på sju personer avlider sex 

under året i spanskasjukan. Endast hustrun överlever. 

Familjen ligger begravda på Mo kyrkogård. 

 

   Förmodligen insjuknade familjemedlemmarna efter 

hand och blir allt sämre. Livets sista ljus blåses ut för 

en av sönerna den 24 april. Övriga i familjen höll sig 

friska över sommaren, men på hösten slår spanskan till 

igen. På 12 dagar, närmare bestämt mellan den 6–12 

oktober slocknar ljuset för 5 i familjen. Först dör alla 

kvarvarande barnen, den första den 6 oktober och siste 

den 10 oktober. Två dagar senare slocknar ljuset för 

fadern. Kvar blir endast hans hustru som lever till 

1930. En stor och ofattbar familjetragedi var ett fak-

tum. 

 

   Mellan 50 till 100 miljoner människor dog i spansk-

sjukan 1918 och 1919. I Sverige dog ca 38 000 männi-

skor. Spanskan var en svår och dödlig form av influen-

sa. Sjukdomen gav upphov till överreaktion av im-

munförsvaret som i vanliga fall är ett effektivt försvar. 

När alltför många celler dött hos den smittade avled 

den insjuknade.  



   ”Före år 1824 hörde Mo till Själe-

vad. Kyrkan som församling hade 

denna tid i flera avseenden starkare 

ställning hos människorna än i våra 

dagar, och då församlingsborna i by-

arna Gottne, Hållen, Östansjö, Väs-

terbacke, Flärke, Skortsjö, Gala, Sö-

derå och Mo ansåg avståndet till kyr-

kan i Själevad för stort, enades man 

om att ingå med skrivelse om att des-

sa byar skulle få bilda egen försam-

ling. Åt nämndeman Christopher 

Jonsson, Söderå, uppdrogs att göra 

framställning härom. 

   Kungl. Maj:t biföll framställningen 

år 1822 att träda i kraft, när ny kyr-

koherde skulle utses efter dåvarande 

kyrkoherden i Själevad A Nensén, 

vilket inträffade år 1824. 

   Den nya församlingen hade då om-

kring 500 invånare. Men år 1846 till-

fördes Mo församling byarna Öster-

backe, samt Öster- och Västeralnö, 

varvid invånareantalet steg till om-

kring 700. Dessa tre byar blev  
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Mo kyrka som byggdes under åren 1824-1830, av trä på stengrund. Foto: Kari Kakkinen 8/8 2013 

Altaret i Mo kyrka.  

Detta byggdes vid en genom-

gripande renovering av  

kyrkan 1880-1881. 

 

Foto: Kari Kakkinen 8/8 2013 

I ”Meddelande från Själevads Hembygdsförening” 1965 finns en historik över Mo socken skriven av O. A. 

Linde. Denna historik om kyrkan är ett utdrag därifrån. Uppgifterna i bildtexterna kommer från boken 

”Kyrka Bygd och Folk” utgiven av Mo församlings kyrkoråd 1980. 

Predikstolen som anskaffades 

1880 i samband med renovering 

av kyrkan. Tidigare fanns en pre-

dikstol som var inköpt från  

Nätra kyrka. 
 

Foto: Kari Kakkinen 8/8 2013 



slutgiltigt förenade med Mo församling år 1848. 

Första angelägenheten blev att bygga kyrka samt att 

inköpa ett hemman lämpat till kyrkoherdeboställe. 

Kyrkan uppfördes utan större dröjsmål åren 1824--

1827 och kompletterades med påbyggnad av torn år 

1830. 

 - - - 

 

Till kyrkoherdeboställe inköpte sockenmännen hem-

manet nr 4 i Västerbacke för en köpeskilling av  

1 203 riksdaler 32 skilling banco, men redan sju år 

senare var man på det klara med att det inköpta hem-

manet var för litet. Enligt åtagande skulle kyrkoher-

debostället föda åtminstone 1 häst samt 3--4 kor. 

Därtill kom att kyrkoherdebostället med prästgården 

inte hade lämpligt läge i förhållande till kyrkan. År 

1834 beslöts därför inköpa hemmanet nr 4 i Mo by 

för en köpesumma av 2 300 riksdaler, varjämte man 

beslöt försälja hemmanet i Backe för 2 272 riksdaler 

12 skillingar och 8 rundstycken. Åt bönderna i 

Backe uppdrogs att riva prästgården och transportera 

virket till plats i Mo by, där den skulle uppföras. I 

gengäld skulle bönderna i Backe inte behöva delta i 

arbetet med att uppföra prästgården på den nya plat-

sen. 

   I sina åtaganden hade församlingsborna att i präst-

lön erlägga 53 tunnor spannmål, 22 lispund 15 3/4 

Marker smör, 1/2 Mark lin av varje seland, utom 

kyrkogångspenningar, Likstol och Påsmål enligt  
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Interiör från Mo kyrka. Foto: Kari Kakkinen 8/8 2013 

MO KYRKA OCH FÖRSAMLING 

1699 års Convention, tillika med avgiften av torpare. 

    

Ny prästgård uppfördes år 1923, och år 1960 uppför-

des församlingshem.” 

Från boken ”Kyrka Bygd och Folk” utgiven av  

Mo församlings kyrkoråd 1980  

har vi hämtat en liten fortsättning på  

historiken om kyrkan i Mo: 

   ”1919 togs i kyrkostämma beslut om installerande 

av elektriskt ljus i kyrkan. 

   1928-1930 genomfördes en renovering av kyrko-

rummet, varvid bl a elvärme installerades. 

   1968-1969 skedde under arkitekt Romares ledning 

en genomgripande översyn och renovering av hela 

kyrkobyggnaden. 

   Det var då som koppartaket ersatte det ovanpå 

spåntaket lagda tegeltaket. Invändigt ombyggdes 

kyrkorummet i så måtto att en vägg byggdes ner 

jäms med läktarbarriären. Under läktaren blev det då 

möjligt att anordna kapprum på den ena sidan samt 

brudkammare på den andra. 

   De ljuskronor av mässing som hänger i kyrkorum-

met längs södra och norra väggen uppsattes också 

vid detta tillfälle. De ritades speciellt med tanke på 

att de skulle falla väl in i kyrkans stil med dess äldre 

armatur. Vid denna renovering anskaffades också 

tornuret, med stöd av gåva ur C.J. och Seth Kempes 

stiftelse.” 



kuponger mot just kaffe och hon blev t o m så be-

kant med en kvinna i Stockholmstrakten att hon bjöd 

henne att komma hit. Här satt denna för oss obekan-

ta dam och vävde en hel vecka vid vävstolen uppe 

på vinden. Kontakten med henne försvann när kaffe-

ransoneringen tog slut! 

   En familj från Västergötland, makar med en liten 

flicka, blev vi bekanta med strax efter krigsslutet. 

Familjen hade jordbruk och detta år hade södra de-

len av vårt land fått otroligt stor skörd av bl a äpp-

len. Man annonserade i tidningar om möjligheten för 

övriga landet att få äpplen genom att skicka in en 

kupong, och det gjorde vi. Strax därefter kom en  

jättestor säck med äpplen. Vi blev bekanta med fa-

miljen och så småningom kom dom hit upp och stan-

nade några dagar. 

Gårdfarihandlare och luffare 

   Gårdfarihandlare som hade diverse sortiment i sina 

väskor har ju under många år tittat in och velat sälja 

allt möjligt. Nu är det väl mest tunnbröd och kokos-

bollar som bjuds ut?! 

   Den agent man minns bäst sålde jordbruksmaski-

ner och redskap åt en känd firma som hette 

Öberg&Östman i Ö-vik. Denne agent blev med åren 

tämligen döv, och jag ser än idag vår pappas förtviv-

lade min när han vände sig om mot oss och högt ut-

ropade: ”Det här är ju alldeles omöjligt att få nån 

reda på!” Men denne agent var en av de bästa som 

den välkända firman hade haft. 

   Det jag framför allt minns av luffare är egentligen 

bara en, nämligen ”Lång-Andersson”. Vi tog aldrig 

reda på exakta namnet eller varifrån han härstamma-

de, han sade väl inte så mycket heller om det. 

   Det var en lugn, kraftig karl, var hjälpsam de dagar 

han var här, vi behövde aldrig oroa oss för att lämna 

honom ensam här hemma. Någon gång kom han till 

oss frampå natten, han ville inte störa oss utan smög 

in och lade sig på golvet tills morgonen kom. Ytter-

dörrarna var ju inte låsta för natten på den tiden. 

   Mina äldre syskon berättade att en gång då ”Lång-

Andersson” kom på besök hade vår mor gått till He-

dins affär i Mellansel för att handla. Det blev en pro-

menad på närmare 1,5 mil innan hon var hemma 

igen. När A hörde detta plockade han fram vad som 

behövdes för att vispa till en pannkakssmet och satte 

sedan igång att grädda pannkakor åt barnen. 

   Ja, ”Lång-Andersson var en fin ”Vägarnas Ridda-

re”, men en dag hade han vandrat färdigt och kom 

inte flera gånger. 

Kläder 

   I början av 40-talet fick min lillasyster sina första 

långbyxor av en kusin i stan. Vår mormor som fick  

   ”Mitt namn är Esrand Nilsson och jag föddes 1929 

i Flärke, Mo. Vi hade ett mindre jordbruk i Flärke 

med 4-5 kor, häst, gris och höns och vi odlade fram-

förallt korn och potatis, något havre, rotfrukter o s v. 

Från skogen hämtade vi rejält med bär till dagligt 

bruk (blåbär, lingon, hallon och hjortron). 

   Båda mina föräldrar var Flärkebor. Vi blev totalt 7 

syskon, 5 pojkar och 2 flickor. 

   En ”möbel” som jag minns speciellt från min barn-

dom var en ”tulla”, en slags vagga upphängd i taket 

med en elastisk fjäder. I den kunde den lille ligga 

och en äldre skötte om att vagga ”tullan”. 

   Det första motordrivna fordonet jag minns var en 

liten Fiat som ett par morbröder här i byn hade under 

1940-talet. Jag minns också att det fanns en taxi-bil 

här i byn. 

TV, bio och telefon 

   Mitt första minne av televisionen är att affären här 

intill hade TV under slutet av 50-talet. De hade en 

extra TV till låns om man ville prova. Vi hade den 

några veckor och rummet där den stod fylldes på 

kvällarna av nyfikna bybor. Vi köpte sedan vår för-

sta TV 1962. 

   Det fanns bio både i Moliden, Mellansel och Bred-

byn. Minns inte vilken som var den första filmen jag 

såg, men ”Barnen från Frostmofjället” är den jag 

minns bäst. 

   När jag var barn hade vi inte någon telefon utan 

det fick vi först i början av 1950-talet. Dessförinnan 

fanns telefon bara i några gårdar och i affären. Varje 

1-a april lurade vi vår lärare att han hade telefonsam-

tal borta i någon gård. Han gick alltid på det varje 

år! 

Främmande 

   Det var ofta många ”utomstående” på besök hos 

oss. Dels var vi ju 7 syskon och våra olika kompisar 

kom ofta till oss. Våra föräldrar var positiva till be-

söken och generösa att bjuda på fika mm. 

   Vi bodde granne med den affär som byggdes upp 

under 40-talet och när kvinnorna i byn gick och 

handlade blev det ofta lämpligt att titta in till oss för 

en kaffestund. Vår mor och en av hennes bästa vä-

ninnor passade in tiden så bra att de kunde följa ra-

dioföljetongen ”Raskens” vid affärsbesöken. 

   Under krigsåren var det ju ransonering på många 

varor och det var svårt ibland att få kupongerna att 

räcka till. För oss med ett litet jordbruk var det lätta-

re att få t ex smör, kött, mjöl mm att räcka till, me-

dan t ex kaffe aldrig räckte till med många gäster. 

Vissa veckotidningar började publicera små annon-

ser där läsarna fick anmäla intresse för byten med 

varandra. Mor var alert med att byta bort vissa  
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MINNEN FRÅN FÖRR I FLÄRKE 

Anundsjö hembygdsförening samlar sedan ett antal år in Minnen från förr nedskrivna av olika personer, 

både från Anundsjö och andra socknar. Bland inkomna bidrag finns ett där Esrand Nilsson som var född 

1929 och bodde i Flärke, Mo, berättar om sina minnen. Här nedan får vi ta del av denna berättelse.  



se dem blev sur, tyckte att det var syndigt att flickor 

skulle bära långbyxor! 

   Vår mamma samt en sömmerska i byn (tant Jenny) 

sydde våra kläder. En annan kvinna (Vilma) var sko-

makare i byn. Hon var presenterad vid Muséets ut-

ställning över Nolaskogs föregångskvinnor för några 

år sedan. 

Skolgång 

   Jag gick i Byskolan här i Flärke i 6 år, började när 

jag var 7 år (enligt årtalet 8 år, dock ej fyllda). Efter 

de 6 åren blev det också en fortsättningskurs. 

   Jag hade 1 km enkel väg till skolan och vi fick inte 

någon mat i skolan utan jag hade matsäck (smörgås 

och mjölk) med mig dit. 

   Lärare som jag minns speciellt väl är Margit West-

man (småskolan) och Sven Forsberg (storskolan). Vi 

var ovanligt många i min klass = 10 st. 

   Ett ”hyss” som jag minns var när vi lade ut hässje-

virke (troor) på landsvägen (grusväg). Det var svaga 

bilar då i början av 40-talet och på lämpliga ställen 

slirade bilarna på troorna. Förarna hoppade ur och 

var ilskna. Vi höll oss gömda eller sprang ifrån dem! 

   En spännande resa som jag minns var i folkskolan 

när vi gjorde en bussresa till Skule (jag var 11-12 

år). Vi klättrade upp till grottan och fikade efteråt! 

   De roligaste ämnena i skolan tyckte jag var histo-

ria och geografi och de tråkigaste var slöjd och sång. 

   Mitt roligaste minne från skolan var roliga halv-

timmen i småskolan på lördagarna. Det tråkigaste 

var när jag fick bältros och blev borta ganska länge.  

   Från skolavslutningarna minns jag att vi hade  

blommor på alla bänkar. Föräldrarna var med. 

”Examensprov”. Vid julavslutningarna var också 

föräldrarna med. ”Teater” och lekar. 

 

   Nedanstående berättelse har jag tidigare haft publi-

cerad i Örnsköldsviks Allehanda den 26 februari 

2002: 

”När kallgröten innebar kvarsittning 

   När man ser alla gamla, fina skolkort som med 

jämna mellanrum presenteras i ÖA är det lätt gjort 

att man själv tänker tillbaka på den tiden. 

   Jag kan inte påstå att jag minns särskilt mycket av 

själva undervisningen, utan det är två speciella till-

fällen som fastnat. Trots att cirka 65 år gått sedan 

dess är det minnet av två ”bestraffningar” i småsko-

lan, båda i mitt tycke lika orättvisa, som jag minns 

bäst. 

   Vi här i Flärke, Mo, hade egen byskola, uppdelad i 

småskolan, klasserna 1-2 och storskolan klasserna 3-

6. Medan den senare hade egen skolbyggnad var 

småskolan inrymd i en byggnad på en jordbruksfas-

tighet. Det var stor variation på klassernas storlek. I 

min klass var vi ovanligt många, nämligen tio ele-

ver. Som en liten jämförelse kan nämnas att det un-

der de senaste sex åren har fötts totalt ett barn här i byn. 
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   Så till mina ”bestraffningar” i småskolan. Ena 

gången var när vi sprang och lekte under en rast. När 

det var dåligt väder fick vi hålla till inomhus och det 

var ett vilt kutande hit och dit. 

   Till saken hör att en av mina klasskamrater hade 

sin lillasyster med sig som var 5-6 år gammal. Under 

leken råkade jag stöta ihop med henne, hon ramlade 

och började gallskrika. Genast var det flera av klass-

kompisarna som sprang in till fröken och ropade: 

   ”Det var Esrand som knuffa omkull henne”. Frö-

ken trodde väl att det var avsiktligt och bestämde 

genast att jag som straff skulle få sitta kvar en timme 

efter dagens slut. 

 

   Som tur var tog inte Maj-Lis någon skada av 

krocken, hon blev längre fram i livet känd facklig 

företrädare och kommunalpolitiker. 

   Den andra gången jag drabbades var det ännu mera 

orättvist. Fröken frågade oss vad det fanns för olika 

slags gröt som man kunde äta. 

   De som fick svara före mig räknade upp alla tänk-

bara grötar, så när det blev min tur fanns ingenting 

kvar. Jo, ingen hade nämnt den kanske vanligaste 

varianten, så jag drog till med: ”Kallgröten”. De 

andra barnen fnittrade, fröken trodde att jag drev 

med henne och bestämde direkt att jag skulle få sitta 

kvar en timme som straff. 

 

   För yngre läsare vill jag förklara vad kallgröt var. 

Det var ju vanligt med kornmjölsgröt eftersom det 

odlades korn här uppe. När man kokade och åt gröt 

och det blev över så fick det som var kvar i karotten 

stå och kallna. 

   Eftersom det blev ”skinn” på den på ytan vände 

man den upp och ner så att den blanka sidan kom 

upp. På den skulle det sedan helst vara sirap och så 

hade man ett nytt mål. Antagligen hade inte vår frö-

ken kännedom om våra lantliga vanor så det blev att 

sitta kvar. Jag kunde inte förstå straffet men måste ju 

acceptera det. 

   Nu inträffade emellertid något oväntat. Efter en 

stund blev fröken ”nödig” att besöka toan och efter-

som den bestod av ett utedass uppe vid stallet cirka 

50 meter från skolan gav det mig en chans. Fröken 

låste dörren när hon stegade iväg, jag väntade tills 

hon borde ha hunnit fram. Då öppnade jag fönstret, 

hoppade ut och sprang hem. 

   Dagen efter gick jag till skolan med viss tvekan, 

men underligt nog var gårdagen bortglömd. Inte en 

fråga, ingen anmärkning. Kanske hade hon fått för-

klaring till uttrycket kallgröt, kanske tyckte hon det 

var snopet att jag lämnats utan uppsikt. 

 

   Om man undantar ovanstående ”bestraffningar” så 

var båda våra fröknar snälla och intresserade. 

   En tidigare lärare, fröken Wedholm, var däremot 



Minnen av mina föräldrar 

   Min pappas största intresse var jakt. Min mamma 

var medlem i Mo Baptistförsamling under 82 år! 

Hon gick med när hon var 10 år gammal och dog när 

hon var 92 och ett halvt år. Rekord enligt någon tid-

ning!  

   Minns att min pappa berättade om ”Bockarna Bru-

se” för oss när vi var små. Han var också noga med 

att vi skulle vara aktsamma mot varann och mot 

andra. 

Morfar 

   Min morfar, Anders Lindgren, levde 1863-1937. 

Han bodde 300-400 meter från oss på sin fäderne-

gård, och hade också en liten smedja. Jag var ju bara 

drygt 6 år gammal när han avled, så varför jag minns 

honom så väl är nog för att han var så intressant att 

lyssna på. Han var lugn, läste mycket framförallt 

från Bibeln och var allmänt intresserad. Tyckte om 

när vi barn besökte honom, och försökte förklara 

allting så enkelt som möjligt. 

   Jag minns en gång när han förklarade för oss att 

krig var så fruktansvärt: ”Ni skall veta att ingen kan 

vinna på ett krig, även den som segrar tappar 

(förlorar) och den som förlorar han ”tapp-tapp”! 

Alltså: även segraren tappar (förlorar) genom kost-

naderna för kriget, döda och skadade människor osv 

och förloraren tappar dubbelt, utöver detta även för-

lusten i kriget. Han tapp-tapp! 

   En sak som jag ofta grubblat på är en framtidsbild 

som morfar kommit fram till: Då i mitten av 30-talet 

när diskussionerna mest gällde nazismen i Tyskland 

sade han att problemet längre fram skulle bli ”Hund-

turkarna”. Vad han hade kommit fram till genom sitt 

studerande (av bibeln?) har jag ofta funderat på. 

”Hund-turkar” låter som något folkslag i de områden 

som nu alltid är så oroliga. 

   Ja, jag har bevarat minnet av min morfar genom 

hela livet, han var en värdefull länk mellan genera-

tionerna! 

Nybyggaren 

   Jag antar att en sådan här berättelse skulle kunna 

komma från i stort sett vilken by som helst i vårt 

område. Vad jag imponeras av är den vilja, styrka 

och beslutsamhet att klara sitt uppehälle, trots dåliga 

förutsättningar, som är så beundransvärd. 

   Vi har haft ett litet jordbruk med skog i flera gene-

rationer. Någon gång under 1870-talet kontaktades 

den dåvarande ägaren av en man som önskade arren-

dera ett lagom stort skogsområde som han ville odla 

upp. 

   Skogen var ju inte så värdefull då som den är nu, 

och den här mannen fick lov att förfoga över ett om-

råde med skog ca 500 m från vår bostad. Om han var 

ensam från början eller om hans fru var med redan 

då vet jag ej, men mannen satte igång när allt var 

klart. Området var beväxt med mest gran, ganska 

desto hårdare. Min mamma berättade att hon blivit 

ordentligt luggad bara för att hon glömt att rita en 

marginal i skrivboken. 

   Värre än så drabbades en liten grabb som hade 

mycket svårt för att läsa innantill ur böckerna. När 

han stakade sig fick han till straff lägga sina små 

händer på bänklocket, varefter fröken slog med pek-

pinnen över fingrarna. 

   Det gjorde förstås oerhört ont. 

   Tilläggas kan att denne pojke blev helt blind läng-

re fram i livet. Han var säkert synskadad redan i 

skolåldern, därav svårigheten att urskilja bokstäver-

na när han försökte läsa. 

   När man idag hör om elever som trakasserar och 

till och med misshandlar lärare tycker man att pen-

deln har svängt för långt åt andra hållet räknat från 

fröken Wedholm. 

 

   Vi får hoppas att man kommer fram till ett mittlä-

ge och samtidigt komma ihåg att de allra flesta lärar-

na både förut och nu har varit och är mycket bra och 

engagerade och att de flesta ungdomarna är mycket 

fina och ambitiösa. Det är alltid avarterna som märks 

mest.” 

 

Sommar och vinter 

   Från barndomens somrar minns jag bad, fiske, att 

bygga kojor i träd och gå på upptäcksfärder i skog 

och mark. När vi blev något äldre: slåtter, att ”geta” 

kor som gick på skogen och så fotboll.   

   På vintern var det mycket skidåkning i terrängen, 

”slädparti” med spark på allmän väg. Finaste minne: 

När timmerkörare med häst körde fram virke till av-

läggen, hästklockornas klang (med olika tonläge) 

hördes lång väg. 

Högtider 

   Till jul skulle det göras i ordning mycket mat efter 

slakt. Juldekorationer med meterlånga girlanger, jul-

gran med glitter, vadd, flaggor och ljus. Enkla jul-

klappar. En massa släktingar och tomte på julafton. 

Julotta i byns kapell. 

   Den finaste julklappen jag minns var en liten 

sparkstötting och så en bob till småsyskonen. 

   Minns nyår hos morbrors: Varje en smälte bly som 

slogs i vatten och en ”spåtant” tolkade de olika figu-

rernas betydelse för var och en. 

   Till midsommar höggs det björkar, dels för att  

sätta upp runt farstubron och dels för att göra lövsa-

lar att sitta i. 

Bästa barndomsminnet 

   Mitt allra roligaste minne från barndomen är: att få 

komma hem från skolan eller en utflykt och mamma 

fanns hemma och tog emot en! 

   Det jag tyckte var roligast att hjälpa till med hem-

ma var att vara med när pappa och de äldre bröderna 

körde häst. 
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   ”Galastan är en mycket gammal handels- och las-

tageplats. Sedan Gustav Vasa på 1550-talet skickade 

ut sina ämbetsmän för att söka nya beskattningsob-

jekt i Norrland beskattades bl a laxfisket i Galasjöån 

i Skortsjö. När sedan hans son, Johan III, skulle an-

lägga en sågkvarn i norra Ångermanland var han 

redan underrättad om en för en såg lämplig plats i 

närheten av en segelbar hamn, vilket Galastan då 

utgjorde. Vattenståndet i fjärden var vid denna tid-

punkt nära fyra meter högre än nuvarande vatten-

stånd. Alnöholmen var då täckt av vatten upp till 

Galastan-Bursand. Genom landhöjning och upp-

slamning från Moälven och Galasjöån - speciellt un-

der förra hälften av 1700-talet - bildades nuvarande 

Alnöholmen. 

   Bräderna från Skortsjösågen buntades och flotta-

des samt seglades till ”Domsjö Hälla” där de omlas-

tades på segelfartyg ”Brädskepp” (äg Kronan) och 

skeppades till bl a Stockholm och Gävle 1577. Vid 

ett tillfälle var returlasten bl a 4 tunnor salt sill till 

Nils Nilsson i Gottne (enl. Johan Nordlander, Kors-

närsmark.) - Det är från denna tid Galastan blev en 

välkänd lastageplats för handel med inlandet - från 

Mo till Anundsjö-Björna samt Åsele och Fredrika 

samt Lycksele lappmarker. Blott en liten del av han-

deln gick över västra Anundsjö västerut till Ånger-

manälven. De varor, som i äldre tider inkom, bestod 

huvudsakligen av salt och stångjärn (även kalk och 

”kvarnstenar”) samt senare även kaffe, tobak, bränn-

vin och lyxartiklar såsom siden och porslin. Detta 

byttes mot tjära, bjälkar samt hudar och skinn, 

ibland också smör och ost. 

- - - 

   Handelsplatsen Galastan var belägen från Galasjö-

åns utlopp i Moälven och nedöver på en strandslutt-

ning efter Moälven. Vid laga skiftet i Gala år 1841 

avtogs en samfällighet vid lastageplatsen om 10 

kappland - cirka 1550 kvadratmeter. 

 

   Enligt ett syneprotokoll år 1860 fanns det fyra 

stycken bodar (magasin) på platsen, tre stycken 4,5 x 

5 meter och en 8,5 x 4,5 meter utarrenderade till 

handlanden Hörnell i Bredbyn samt två stycken båt-

hus med skötbåtar. 

   År 1846 byggde Mo bruksägare en järnbod på 

trenne pålrader tvärs över Galasjöån vid dess utlopp 

i Moälven för de järntackor som med pråmar upp-

fraktades från Domsjö. På utsidan av denna järnbod 

byggdes en gångbro, som förband båda sidorna av 

Galasjöån. Förutom dessa bodar arrenderades mark 

av affärsmän för uppförande av magasin, belägna 

mellan Galasjöån och gamla vägen till Skortsjö-

Galastan - bland annat uppfördes ett saltmagasin av  

Mo Sågverksägare. Vid nuvarande järnvägsviaduk-

ten byggdes ett antal stallar av bönder. 

   I Galastan fanns i början av 1800-talet bryggor på 

vardera sidan om Moälven. År 1812 reparerade och 

utbyggde Mo Sågverk bryggan på västra sidan med 

dubbla pålrader och med fyllnad av jord och avfall 

från sågverket. 

 

   År 1868 reparerades bryggan för sista gången och 

då deltog även Gala och Skortsjö byamän i arbetet. 

Det kan också nämnas att C J Huss år 1862 byggde 

en brygga vid marknadsplatsen. 

- - - 

gjorde upp om ett skogsområde ungefär lika stort 

som det förra. Detta område låg på vår grannes 

mark. Detta område odlade han upp, byggde gård 

och bosatte sig där. Lille Olov som föddes på förra 

nybygget växte upp och bodde kvar på detta senare 

torp till sin död omkring 1950. Honom minns jag 

därför väl, han var skogsarbetare. Vi hade en stig 

genom skogen mellan våra gårdar. 

 

   Jag har inga uppgifter om Olovs far, den store ny-

byggaren. Han och hans hustru bodde förstås kvar 

till Olov blivit vuxen, men om de bodde kvar till slu-

tet eller flyttade vet jag ej. Knappast några fler ny-

byggen! De två som han och hustrun skapade är 

ändå monument över de storverk som dessa otroliga 

människor skapade och som gett liv och försörjning 

åt annars öde trakter.” 

steniga marker. 

   Det skulle behövas en hel bok samt mycket mer 

detaljer av mig för att redogöra för arbetets gång och 

hur lång tid det tog, hur man klarade sig första tiden 

med bostad och mat etc. Resultatet finns kvar, efter-

som området återgick till vår jordbruksfastighet så 

småningom. Rester av grunden finns kvar, vatten-

brunn intill, men gården blev nog riven och flyttad. 

Den uppodlade marken har alltid använts för hö-

skörd, sådd, potatisodling och bete och är alltjämt 

öppen. Kunde nog föda 2 kor. 

   Nu till det fantastiska. När man kommit över den 

värsta tiden, gården fanns på plats, åkrarna började 

ge skörd och makarna fick en liten son, Olov, så be-

stämde sig paret - eller i varje fall mannen - att bryta 

upp och odla upp ett nytt nybygge! Han avvecklade 

sitt nybygge och drog iväg ca 500 m ytterligare och  
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HANDELSPLATSEN GALASTAN 

I boken ”Köpenskap och Marknadsliv”utgiven av Marknadskommittén i Mo 1983 (en mycket läsvärd skrift 

för den som vill veta mer om Mo socken) presenterar Gösta Forsberg en sammanställning av olika epoker. 

Vi saxar därifrån några avsnitt om Handelsplatsen Galastan och marknaderna som hölls på denna plats: 
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HANDELSPLATSEN GALASTAN 

HANDELS-

RÄTTIGHETER 

   Med näringsfri-

hetsförordnandets 

upphävande 1864 

fick varje svensk 

”välfrejdad” person 

söka handelsrättig-

heter och även sär-

skilda rättigheter för 

sprit och  viner. 

(Detta medförde att i 

Galastans närhet 

uppfördes flera han-

delsbodar). Detta, i 

förening med den 

u p p b l o m s t r a n d e 

skogshanteringen, 

som medförde att 

befolkningen fick 

kontanter att röra sig 

med, gjorde att det 

av strömmingsmark-

naden blev en helt 

vanlig torghandel. 

   De årliga markna-

derna, som kungjor-

des i kyrkan, varade 

i två dagar - fredag--lördag - under senare delen av 

september. Det var en hel armada av seglande och 

roende båtar med fiskare och handelsmän, som kom 

och ingen kunde ta miste på att det nu var marknad i 

Galastan.  

- - - 

   I senare delen av 1800-talet reste köpmännen från 

när och fjärran till Galastan där varusortimentet var 

stort. Där fanns vackra glas och porslinssaker, finare 

tyger som siden och kattun, sheviot, kläde samt 

kryddor av alla slag. På 1890-talet fanns även äpp-

len, vindruvor och andra sydfrukter i försäljarnas 

stånd. Många gamla personer säger att de första be-

kantskaperna med dessa frukter gjordes i Galastan. 

- - - 

EFTERLÄNGTADE MARKNADSDAGAR 

   Dessa marknader voro mycket efterlängtade och 

välbesökta. Bönderna körde från alla byar i Anund-

sjö, Björna och Mo och de kom ofta med sina famil-

jer. Marknadsdagarna var också fridagar för pigor, 

drängar och arbetare och skolbarnen fick ledigt på 

lördagen. För ungdomen var detta höjdpunkten på 

året! På den tiden fanns inga andra nöjen och till-

ställningar där man kunde träffas annat än på kyrk-

vallen. På marknaden kunde man umgås mer 

otvunget och fritt under stoj, glam och dans. Och det 

sägs, att även den kyrkliga och ”frälsta” ungdomen 

smög sig ner till marknadsplatsen för att få litet del i  

den allmänna gläd-

jen. 

   Även lapparna, 

som hade sina vin-

tervisten i byarna i 

socknen sände ner 

ombud, som inköpte 

varor som de behöv-

de under vintern. 

Större delen av des-

sa varor inhyrdes i 

byarna och en del 

byttes mot lapsk 

hemslöjd. 

   Eftersom den 

gamla handelsplat-

sen var av ringa 

storlek för de nu 

ökade marknadsak-

tiviteterna, flyttade 

den mer nöjesbeto-

nade delen till den 

gamla, avröjda upp-

lagsplatsen för bjäl-

kar, vilken var belä-

gen cirka 200 meter 

norr om Galasjöåns 

utlopp. I den gamla 

Galastan försiggick handel med ”tyngre” varor som 

strömming, spannmål och jordbruksredskap. Vidare 

fanns där symaskiner, separatorer, järnspisar, slåtter-

maskiner m.m. Ortens hantverkare var väl represen-

terade med olika arbeten! Här kan nämnas finsme-

den P Öbergs specialité - handgjorda kaffekvarnar - 

som var en åtråvärd artikel och som fanns i nästan 

varje hem. Repslagare stod och slog olika saker - 

tömmar men också ”tälar” till fiskarna. 

   På den nya marknadsplatsen stod sockerbagarna i 

långa rader samt också maltdrycks- och kaffeförsäl-

jerskor. Till kaffet såldes smörgåsar samt en mycket 

populär bakelse, som kallades ”holländare”. En an-

nan omtyckt sak var marknadskaramellerna - cirka 

35 cm lång med frans i ena änden. Det såldes också 

smycken av olika slag - något som den manliga ung-

domen gärna köpte och uppvaktade flickorna med! 

   Mot aftonen började bönderna från de avlägsna 

byarna sin återfärd. Kärrorna var fullastade med 

strömmingsfjärdingar. Några skrålade högljutt - på 

grund av de många kaffekaskarna - och lyckade af-

färer. Andra åter sov fridfullt medan hästen av gam-

mal vana lunkade hemåt eller en skjutspojke skötte 

tömmarna. 

   Senare på kvällen började de verkliga marknads-

nöjena! Där kunde man roa sig med att åka i hand-

dragna karuseller, lyssna på positivspelare eller titta 

i tittskåp. Det sistnämnda bjöd åskådaren all  

Kartskiss som visar var marknadsplatsen låg.  

Från boken ”Köpenskap och Marknadsliv” 
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förtroende. Åblom, den tredje i rörelsen, fortsatte 

ensam med affären. 

   Spritmissbruket var oroväckande. Hembränning, 

lönnkrogar och olovlig sprithantering florerade ym-

nigt. Även kvinnor, torpare och andra fattiga försök-

te göra sig en slant på spriten. Många personer i by-

arna runt Mo blev ställda inför domstol. 

- - - 

   Det söps i hemmen och på arbetsplatserna och 

överallt där människor samlades. Flera personer dog 

i spritförgiftning. En mörk tid i bygdens historia! 

- - - 

MARKNADEN FLYTTAS 

   På grund av uppgrundningen i Moälven flyttades 

marknaden år 1907 längre ner efter älvens södra sida 

till en udde, som kallades Byströmsnäset. Där pågick 

marknaden i två år för att slutligen under ett sista år 

hållas vid Österalnöviken. 

   Ragnar Hendriksson berättar, att han som 4-åring 

fick följa med sin äldre syster ner till viken. Dagen 

var regnig och kall. Det var litet folk och få ström-

mingsbåtar. En del strömming såldes dock. En 

ståndaktig karamellgumma stod i sitt stånd och sålde 

karameller. Hon hade bland annat choklad i form av 

en fisk.” 

HANDELSPLATSEN GALASTAN 

världens härligheter! Tivoli och varieté med bl a da-

men utan underkropp men med ansiktet fullt av 

skägg! Det dansades på marken till musik av några 

bygdefiolspelare. Dessa avbyttes ibland av någon 

kvinna som sjöng, trallade och stampade takten. 

Bröderna Lodin på bruket var fiolspelare! Per Johan 

med sin egen komposition ”Per Johans polka” vann 

ett distriktsmästerskap i Härnösand! 

   Överallt bland buskarna prasslade det! Ett prassel, 

som fick sitt efterspel - ibland med vigsel i Mo kyr-

ka. Kärlekslekarna avbröts någon gång av slagsmål 

med snusdosor, knogjärn och andra tillhyggen. 

Andra åter ”seglade” omkring utan nämnvärt intres-

se för omgivningen. Under tiden övervakade möd-

rarna med argusögon sina döttrars dygd. Männen 

däremot intresserade sig mer för att deras söner säll-

skapade med flickor av rätta ståndet. Kort sagt - det 

söps, slogs, nojsades och dansades hela natten! 

   Enligt lag var det förbjudet att sälja eller utskänka 

sprit närmare än två km från marknadsplatser. Ett 

förbud som ofta överträddes! Som en följd härav 

hade några förslagna affärsmän öppnat en kombine-

rad krog- och handelsrörelse på boströmska tomten 

(på Hörnet kallad). Två av delägarna blev dömda för 

olaga brännvinsförsäljning och miste medborgerligt  

OXENS JULAFTON 
I boken ”Köpenskap och Marknadsliv” utgiven av  

Marknadskommittén i Mo 1983 finns följande historia: 

 

   ”En bonde från Östra Fannbyn hade på marknads-

dagen köpt en oxe av en bonde i Gala. Den skulle 

avhämtas vid jultiden.  

   Dagen före julafton vandrade mannen ner till Gala 

där han övernattade. Morgonen därpå, julafton, och 

efter sedvanlig avskedskask - vandrade mannen 

hemåt med sin oxe. Dagen var kall och efter att ha 

gått cirka en mil, beslöt han att hälsa på en bekant - 

Sven Larsson i Hållen. Han band sin oxe vid stug-

bron och gick in. Som det var julafton voro båda 

gubbarna välförsedda med starka drycker och en 

stilla kaskförtäring - som drog ut på tiden - tog sin 

början. Plötsligt började gubbarna tänka på oxen, 

som stod där ute och frös. De överlade och beslöt att 

ta in oxen i köket! Där band de honom vid sängga-

veln samt försåg honom med hö och vatten julen till 

ära. Gubbarna festade, åt och sov - och detsamma 

gjorde oxen. 

   När julhelgen var över fortsattes färden till Östra 

Fannbyn. Odören i huset torde med tiden ha avtagit 

- förhoppningsvis! Stugan har senare rivits och flyt-

tats ut till kusten där den nu begagnas som sommar-

stuga.” 

Släktforskningens dag 

den 15 mars 2014 

Släktforskningens dag firas genom att släktforskar-

föreningar, arkiv, hembygdsföreningar och museer runt 

om i landet anordnar släktforskaraktiviteter och andra 

arrangemang under släktforskningens egna dag. 

Årets tema: 

Porträttet  

i släktforskningen 

Välkommen till  

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 

Vi finns på Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik 

vid Släktforskningens dag 

den 15 mars 2014 

 

Se hur det går till att skanna gamla foton 

och framkalla negativ och glasplåtar 

med hjälp av datorn! 
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var klar och sågningen kunde börja 1761 så fanns 

den vid Söderåforsen, på södra stranden och på  

Söderås mark. 

 

   In som delägare 1773 kommer nu en som heter 

Erik Bergvik och året därpå är han ensam ägare till 

Söderåforsens sågverk. Bergvik insåg redan vid del-

ägarskapet Söderåforsens sågverks begränsade möj-

ligheter och framtid. Nedströms Söderåfors ¾ fjär-

dingsmil hade han valt ut en lämplig sågplats. På 

hösten 1777 kommer Bergvik överens med Mo och 

Backe byamän om rätten till sågplats. I juni samma 

år fick Bergvik tillstånd flytta sågen till Mo. 

    

   Flyttningen påbörjades genast och 1780 kör Mo 

finbladiga sågverk med två ramar igång verk-

samheten. Vattentillgången höll sågen igång vår och 

höst, minst fyra månader om året. Två ramar med 12 

blad försågade 60-70 timmer per dygn och produce-

rade 1500-1800 tolfter bräder årligen. I slutet av år 

1787 dör Erik Bergvik. Någon förmögenhet lämnar 

han inte efter sig, utan sågen måste säljas. 

 

   Häradsdomare Johan Henning Tideman i Härnö-

sand köper Mo Såg i april 1788. Tideman som kom 

från en militär släkt, flyttar så småningom till Mo 

och in i den moderniserade Mo herrgård. En person 

egenskap som går som en röd tråd under hans tid 

som sågägare var Tidemans alla uppslag och initia-

tiv, men som inte alla gånger genomfördes. 

   Men några förändringar sker under Tidemans 

epok. På våren 1789 skadar vårfloden dammen svårt. 

En ny uppförs nedanför den gamla med stadigare 

botten och landfästen. 

 

   Ett grovbladigt verk anlades för husbehovssåg-

ning. Tideman ansöker att få förändra det grovbladi-

ga verket till ett finbladigt och den 15 jan. 1798 be-

viljas hans ansökan. Men någon tredje ram byggs 

inte under Tidemans tid. 

   Under de dagar Ångermanland hotades av de ryska 

invasionstrupperna avled Tideman på Mo herrgård 

den 29 juli 1809. Då tillgångarna knappt översteg 

skulderna beslutar sterbhuset att sälja Mo Sågverk. 

 

   Två år efter Tideman gått ur tiden är Fältkamrer 

Nyberg delägare i sågen och 1813 blir nyutnämnde 

överjägmästare August Bernhard Nyberg ensam äga-

re till Mo Såg. 

   Nyberg var en märklig man och om honom finns 

mycket att berätta. Han föddes 1772 i Finland. Var 

materialbokhållare på Sveaborgs fästning. Från 

krigsutbrottet 1808 till fredsslutet följde han svenska 

armén i Finland. Hamnade i Ångermanland till slut  

EN SKOG - EN ÄLV - EN SÅG OCH EN KEMPE 

Johan Christoffer Carl Kempe 

   J C Kempe var 

född i Stralsund 

den 19 nov.1799. 

Som ung kom han 

att arbeta hos en 

släkting i Stock-

holm. Han blir be-

kant med sonen till 

Kapten Wikner i 

Fanskog. Finner 

kärleken hos Wik-

ners dotter. Och 

blir 1824 hälften 

delägare i Mo Såg, 

belägen vid Moäl-

ven i Ångerman-

land. Från och med 

nu driver J C Kem-

pe tillsammans 

med svågern Olof 

Johan Wikner Mo 

såg. Och nu börjar släkten Kempes epokgörande ut-

veckling av inte bara norrländsk utan också svensk 

skogsindustri. 

   Nu sker en vändpunkt för Mo Såg och den ganska 

anspråkslösa finbladiga Mo sågen vid Moälven, för-

blir grunden till det som med tiden skulle utvecklas 

till en betydande regional, svensk och global indu-

stri, som så småningom får namnet Mo & Domsjö 

Aktiebolag. 

 

Började långt tidigare 

   Såghistoriken i Moälven är mer än 300 år gammal. 

Redan i september 1573 togs Ångermanlands första 

kronosåg i bruk vid Galaån, ett biflöde till Moälven. 

Den grovbladiga kronosågen sågade åren 1573-1589 

sammanlagt 3940 stockar. Vid sekelskiftets början 

(1600) började virkesbristen göra sig kännbar. Kro-

nosågen i Skortsjö avlöstes av en kronosåg i Utansjö 

vid Ångermanälven i början av seklet (1600). 

  Det gick inte att leverera småvirke till sågen, för 

enligt påbud från hertig Karl skulle stockarna vara 

12 alnar (7,2 m) långa och ur varje stock kunna såga 

ut ½ tolfter (6st) bräder. 

 

   I ett kungligt brev från 1739, till landets landshöv-

dingar anbefalls de att ge tillstånd bygga sågkvarnar 

och sågar Uppmaningen gäller finbladiga sågar och 

tilldela sågarna rätten till stockfångst. 

   I slutet av 1759 beviljades omsider en grupp på tre 

personer rätten att uppföra en finbladig såg i Moäl-

ven med två ramar och stockprivilegier. Tillståndet 

avsåg sågbygge på Yttersels mark. Men när sågen  

Stig Lindblad bidrar med följande historik över sågverksepoken i Mo: 

J C Kempe 

Bilden utlånad av Stig Lindblad 
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   I juni 1836 träffades svågrarna på Fanskog och 

kom överens att upplösa handelsbolaget Johan Wik-

ner & comp. J C Kempe övertog hela Mo sågverk 

med tillhörande hemman och betalade sin svåger i 

mellanavgift 30 000 riksdaler banco. Det gemensam-

ma ägandet varade i 14 år. 

   På hösten samma år gör J C Kempe ett besök i Mo 

och gör troligen en noggrann överblick och har tan-

kar samt visioner om Mo Sågverks framtid. 

   Kempe planerade bygga ut sågen med två ramar 

till, men modifierade planen och ansökte om utök-

ning av en ram och rätten till en femte ram om det 

skulle bli nödvändigt. På sommaren 1837 byggs en 

ram med 14 sågblad och Mo Såg har nu fyra ramar. 

Året därpå sågas 800 stds eller 3800 m 3 f. Fem år 

senare sker ombyggnader av sågdammen och håll-

dammen. Sågdammen får 1847 ännu en grundlig 

ombyggnad. 

   I mitten av 1840 talet är arbetsstyrkan 20 man, en 

fördubbling på 10 år. 

 

Sågen brinner 

   Såghuset förstörs av brand 1853. Ett nytt byggs 

upp på samma plats och 

får som tidigare fyra ra-

mar. Men ett tillägg görs 

och ett ”modernt” kant-

skärningsverk installeras. 

Året efter branden ägna-

des åt uppbyggnaden och 

endast 90 stds (400 m 3 f) 

sågades. 

 

Sågproduktionen ökar 

   Lokala tillfälliga om-

ständigheter hade under 

1840 talet hämmat såg-

produktionen. Trots såg-

branden så visar 1850 

talet nästan en oavbruten 

årlig ökad produktion. En 

bidragande orsak kan fin-

nas i det gynnsamma lä-

get nedanför rika skogar 

och en vattenled med 

goda flottningsmöjlighe-

ter.  

 

   Under 1860 talet fortsätter produktionsökningen 

Sågens vattenhjul var nu ersatta med turbiner. Mo 

sågverk hade hög produktion och överträffades i 

Ångermanland bara av sågarna i Husum och Bollsta. 

Arbetsstyrkan är år 1866 44 man. Mer än en för-

dubbling i förhållande till mitten av 1840 talet. 

 

    

    

EN SKOG - EN ÄLV - EN SÅG OCH EN KEMPE 

som magasinsförvaltare. Nyberg gifter sig sedermera 

med Tidemans dotter Malin. 

   I Mo med omnejd berättas det att han i krigsslutet 

lyckades röva åt sig hela den ryska stadskassan. Det 

påstods i folkmun att Nyberg köpt Mo Såg för peng-

arna. 

   Det som hos Tideman var tankar och inte åstad-

koms, så förverkligas en del under Nybergs tid Såg-

huset byggs om och Tidemans tillstånd från 1798 till 

en tredje ram fullföljs. En ny damm över Moälven 

byggs med fem slussar och luckor, för att kunna spa-

ra och avleda vattnet på ett kontrollerat säkert sätt. 

 

   Våren 1817 säljer Nyberg hälften av Mo Såg och 

en av köparna är Kapten Johan Wikner Fanskog. 

Två år senare säljer Nyberg ytterligare andelar till 

Wikner och överjägmästaren äger nu 1/3 del av så-

gen. Anledningen till försäljningen är troligen föror-

sakad av Nybergs allt sämre ekonomi. 

   Nyberg avlider 1821 och en konkurs är ett faktum. 

Den 9 april 1822 ropas den Nybergska andelen in för 

11 333 riksdaler banco av sonen Olof Johan Wikner, 

på uppdrag av fadern Kapten Wikner. 

Märkbara förändringar sker 

   Svågrarna J C Kempe och Olof Johan Wikner bil-

dar 1824 firman Johan Wikner & Comp, där Mo Såg 

ingår. Inga större förändringar och investeringar sker 

under deras gemensamma ägarskap. Anledningen 

kan ha varit att sågkonjunkturerna varit svaga 1828-

1832. Sågproduktionen var 1831 nere på 200 stds 

(ca 900 m3 ). 

 

    

Anläggningarna på Mo strand i mitten av 1800-talet. Kartskiss från häftet 

”Kronosåg till Storindustri” en Guideskrift om Mo och Domsjö AB som  

tillhandahållits av Rune Hellström på MoDo Muséet i Moliden.  
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   När August Bernhard Nyberg blev ägare till sågen 

så levandehöll han sin föregångares tankar att anläg-

ga ett bruk vid sågen i Mo. Men med tiden urholka-

des hans planer på ett bruk troligen till följd av an-

strängd ekonomi. 

   J C Kempe ansöker 1841 om att få bygga det ännu 

obyggda manufakturverket med tillägget för ämnes-

järnsmedja och två stockar i ställer för en, som Tide-

man tidigare beviljats. 

   Efter två års anstånd stod på hösten 1846 brukets 

manufakturverk klart och man började producera 

stång och ämnesjärn, band och bultjärn samt vissa år 

rätt mycket spik. 

   Bruket eldhärjades två gånger, dels 1858 och 

1860. 

   Arbetsstyrkan vid bruket växlade men var som 

mest 1873 tolv man. Mo bruk var klart underlägset 

sågens betydelse på flera sätt särskilt som ekono-

miskt vinstgivande. Bruket lades ner 1884. 

 

Epilog 

   Mo sågverk sågar sin sista timmerstock 1894 och 

en 114, med Söderåfors, 133 årig vattensåghistoria i 

Moälven är till ände. Vattenhjul och ramar tystnar. 

Stora delar av arbetsstyrkan och material flyttas till 

Norrbyskär. Lugnet inträder i Mo med omnejd och  

Moälven flyter åter som en otämd kraft som den 

gjort i tusentals år innan. 

 

   Ett handfulltal människor, pionjärer såg möjlighe-

ten som vi nutidsmänniskan fortfarande känner ving-

slag av och postumt uttrycker vi vår tacksamhet. 

EN SKOG - EN ÄLV - EN SÅG OCH EN KEMPE 

   Den positiva trenden bröts under 1870 talet och 

1871 sågades endast 800 stds (3 800 m 3 f). Försälj-

ningen gick trögt i inledningen av årtiondet. Försälj-

ningspriset stagnerade och arbetsstyrkan reducerades 

till ca 21 man. 70 talets sågproduktion på 68 000 m 3 

f understeg klart 1860 talets sågproduktion. 

   Under 1879 sker förändringar i sågen och när 80 

talet inleds är arbetsstyrkan 46 man. En genomgri-

pande modernisering av sågen sker 1881. Två nya 

snabbgående turbindrivna ramar och ett nytt kant-

verk sätts in. Den nya anläggningen sågar 100 stock-

ar per ram och skift. Investeringen resulterade i en 

produktionsökning på 25 % mot gamla sågen. 

   Perioden 1885-89 producerar Mo Såg hela 

127 000 m 3 f. Hela 80 talet stannade på 37 600 stds 

eller 177 200 m 3 f. 

   1890 talet börjar med en bländande produktion, 

men 1894 sågas sista stocken vid Mo såg. De sista 

fem åren sågas 175 700 m 3 f. På dessa år producerar 

sågen nästan lika mycket som hela tidigare årtiondet 

Det anspråkslösa Mo finbladiga sågverk vid Moäl-

ven på 1820 talet, har på 70 år utvecklades på ett 

bländande sätt och torde mångdubbelt levt upp till 

ställda förväntningar. 

 

Brukstiden 

   Det tog drygt 80 år att från första ansökan till 

bergskollegiet fram till ett bruk i drift vid Mo såg. 

 

   År 1800 ansöker Tideman att vid Mo Såg få inrätta 

ett manufakturverk med en kipphammare och två 

spikhammare. Tillstånd beviljas den 25 november 

1801. Men av planerna blev ingenting under Tide-

mans dagar som så mycket annat.  

Utsikt över Mo Såg och Bruk under 1860-talet. Bilden utlånad av Stig Lindblad. 



I autentisk miljö  

i Molidens samhälle ligger 

MoDo museet 
Bild & Text: Red 
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MODO MUSEUM - MODOS VAGGA 

   Till Mo såg hörde även ett jordbruk 

som drevs för ägarnas och de anställ-

das räkning. Rättaren var den som var 

ansvarig för jordbruket och han bodde 

i Rättargården som låg i anslutning 

till herrgården. 

 

   Rättargården ägs och drivs av Mo 

samhällsförening och här finns nu 

MoDo museet. I Rättargården och i 

ladugården bredvid finns utställningar 

som berättar om skogsindustrin och 

om MoDo-s historia. Här finns också 

en mängd intressanta föremål med 

historia att bese. 

   På bilden ovan visar Rune Hellström 

ett av museets många ovanliga och 

spännande föremål: Frans Kempes 

skogstoalett! Frans Kempe intresserade 

sig mycket för skogsvård och var först 

med att införa skogsdikning som en me-

tod att öka tillväxten. Det patriarkala 

tänkta mönstersamhälle som byggdes 

upp på Norrbyskär var också hans verk. 

 

   Bilden till vänster visar en miljöbild 

inifrån Rättargården. Här har man också 

fått celebert besök av lille Grå! Han är 

en tomte som jobbade på sågen då den 

var i bruk och nu har han flyttat tillbaka. 

Men han brukar vanligtvis befinna sig i 

Såghuset som ligger nere vid Moälven. 

Det är en mindre kopia av det såghus 

som  fanns där på Mo-sågens tid.   Red. 

Ett spännande besöksmål i Moliden:  

MoDo museet i Rättargården och Friluftsområdet nere vid Moälven - MoDo-s vagga 
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MODO MUSEUM - MODOS VAGGA 

I museets utställningar finns även spännande föremål som 

minner om andra verksamheter i Mo socken. Bilden till 

vänster visar bland annat Isskåpet Temperator som tillver-

kades efter patent av Anton Olsson i Moliden.  

1573 Kronosågen startar i Skortsjö 

1760 En vattensåg startas i Söderå 

1778 Sågen flyttas av Erik Bergvik ner till Mo by 

1823 Härnösandsbon J.C. Kempe blir delägare av 

         Mo Vattensåg 

1836 J.C. Kempe blir ensam ägare av Mo Såg 

1846 Mo Bruk startas, dvs ett järnbruk anlades vid 

         Mo såg, för framställning av stångjärn och  

         manufaktursmide. Avsikten var i första hand 

         att tillgodose bolagets egna behov och en lokal 

         marknad. Endast smärre kvantiteter stångjärn 

         exporterades till England 

1865 J.C. Kempe startar ångsåg vid Mo Sågs  

         lastageplats i Domsjö 

1873 Aktiebolaget Mo och Domsjö bildas av de 11 

         dödsbodelägarna efter J.C. Kempe 

1884 Frans Kempe (J.C. Kempes son) tar över led- 

         ningen av AB Mo och Domsjö. Han innehar 

         denna roll fram till 1917 

1889 Håknäs AB vid Öreälven köps. Håknäs såg 

         säljs redan 1890 men de stora skogsarealerna 

         behålls inom Mo och Domsjö 

1895 Vattensågen i Mo avvecklas och samtidigt tas  

         ångsågen i Norrbyskär i drift med personal 

         från Mo under namnet Mo ångsåg. Sågen på 

         Norrbyskär var igång till 1952 

1903 Sulfitfabriken startar på den plats där Alfreds- 

         hems såg funnits i Hörnetts by (Domsjö).  

         Halva aktiestocken i Gideå och Husums AB 

         köps som då består av Gideåbacka och Husum 

         Ångsågar samt skogsarealer. Gideåbacka läggs 

         ner 1906 och när Husumsågen brinner 1909 

         övertar MoDo resten av aktierna. 

1906 I Hörnefors tas bolagets andra och större sulfit- 

         fabrik i bruk. Den säljs 1961. Detta år lagstiftas 

         mot skogsbolagens köp av bondeskog. MoDo 

         har inför lagens införande gjort stora inköp av 

         skogsmarker. 

1914  Gideå Bruks kraftstation tas i bruk. Elektricitet 

 är nu sågverkens och industriernas drivkraft. 

 Gideåbacka Kraftstation tas i bruk 1918 

1917 Carl Kempe, Frans Kempes son, utses till VD 

 för MoDo 

1919 Husums sulfatfabrik tas i bruk som bolagets  

 första fabrik för sulfatmassa 

1929 Treetex-fabriken i Domsjö byggs, Europas 

 största fabrik för träfiberskivor. Den upphör 

 1969. 

1936 Domsjö Klorfabrik startar. Efter den har lagts 

 ner, år 1991, övergår Domsjö sulfitfabrik, som 

 första massafabrik i Sverige, till klorfri blek- 

 ning av pappersmassan 

1940 Spritfabrik och glykolfabrik byggs i Domsjö 

1942 Husfabriken i Hörneborg startar. Den produ- 

 cerar MoDo-hus fram till 1986 

1945 AB Berol-Produkter (kemisk industri) för- 

 värvas 

1946 Järfeds Mekaniska Verkstad köps och drivs  

 vidare under namnet Modo Mekan till 1981 då 

 den avyttras 

1949 Erik Kempe, kusin till Carl Kempe, blir ny VD 

1959 Bengt Lyberg efterträder Erik Kempe 

1965 Matts Carlgren, dotterson till Frans Kempe, 

 blir styrelseordförande och VD 1971  

1993 L E Lundbergföretagen blir ny huvudägare av 

 MoDo 

1995 Fredrik Lundberg, L E Lundbergföretagens  

 VD blir ny styrelseordförande i MoDo 

1996 Domsjö sulfitfabrik är nedläggningshotad men 

 räddas 

1997 Domsjö sulfitfabrik får kommunens miljöpris 

1999 Domsjö fabriker säljs till ett konsortium av  

 privatpersoner. Matts Carlgren avlider 

2000 Beslutas att koncernens namn ska vara  

 Holmen AB 

Några årtal och händelser från MoDo-s historia bl a hämtade från skriften ”Kronosåg till Storindustri” 



   Snart är det dags för skivsläpp! 

Arbetet med att ta fram uppgifterna 

till vår nya skiva om befolkningen i 

Mo socken börjar nu bli klart. 

   Projektgruppen som består av eld-

själarna Kent Strandberg, Antero 

Stenman, Hans Nygren och Lennart 

Näslund har under nästan hela år 

2013 ägnat minst två dagar i veckan 

åt det digra arbetet med att följa in-

vånarna i Mo socken via husför-

hörslängder, födelseböcker, vigsel-

böcker, död- och begravningsböck-

er, flyttningslängder med mera. Och 

nu rapporterar de att de börjar när-

ma sig färdigställande av CD-skivan 

med alla uppgifter. 

   Arbetet med att registrera befolk-

ningen i Mo socken påbörjades av 

föreningens tidigare ordförande 

Edith Westman som gjort ett förträffligt grundarbete 

vilket nu legat till grund för projektgruppens fortsat-

ta detektivarbete med att registrera alla de människor 

som lämnat spår efter sig i Mo socken från 1827 

fram till minst 1880. Kanske blir det även några år 

till framåt i tiden innan skivan släpps? Grabbarna ser 

allt lite ”pillemariska” ut när man ställer frågan så 
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det ska bli väldigt spännande att få se resultatet! 

   Planeringen är att den nya skivan ska vara klar och 

presenteras i samband med ett arrangemang vid 

MoDo museet i Moliden under våren 2014. 

   Jag tror nog att jag kan göra mig till talesperson 

för många som ser fram emot detta med mycket stort 

intresse!                                                              Red  
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