
MO.
(Ångermanland.)

Sedan byarne Gottne, Östansjö, Hållen, Söderå, Flärke, Gala, Skortsjö, Västan-
backe och Mo i västra delen af Själevads socken anhållit att på grund af lång kyrkoväg
och trångt utrymme i moderkyrkan få uppbygga en ny kyrka i Mo by och efter dåv.
kyrkoherdens i Själevad A. Nenséns afgång utgöra ett särskildt pastorat,  blef  detta
af Kgl. Maj:t 3 okt. 1822 beviljadt med villkor, att de enl. åtagen förbindelse skulle
anskaffa prästbord  åt  den  blifvande  kyrkoherden.  Själevadsborna  jämte  v.  past.
A. Sidner förklarade, att då moderkyrkan var så inskränkt till utrymmet,  att  äfven
om kyrka tillkom i Mo en ombyggnad vore oundgänglig, de ogärna såge sig gå miste
om det biträde, som kunde påräknas  af  dessa  skogrika  byar,  hvaremot  anfördes,
att Själevad hade en större kyrkokassa till egen kyrkas vidmakthållande och nybygg-
nad. (HST 1822 n. 12.)  Den  nya  församlingen,  hvars  folknummer  uppgafs  till
något mer än 500 personer, har sedermera tillökats med byarne Västeralnö, Öster-
alnö, och Österbacke, som 1848 hit erhöllo kyrkorätt.

Kyrkan byggdes af trä under åren 1824-26 och öppnades för allmän guds-
tjänst första gången, då v. pastor C. G. Sædén 11 sönd. efter Trin. sistn. år aflade sin
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profpredikan för pastoratets erhållande.  Torn tillbyggdes 1830 och kyrkan under-
gick 1881 en grundligare reparation, hvarvid den gamla från Nätra kyrka inköpta
predikstolen ersattes med en ny.

KYRKOHERDAR.

1.  Michael Huss (1827-36), f. 21 sept. 1782, son af khden i Ham-
merdal Er. Joh. Huss och Stina Greta Forsman.  Intogs i Frösö skola
1792; stud. i Upsala 1803; prästv. till past. adj. i Hede 14 juli 1814. Nåd-
årspredikant på Frösön 10 jan. 1816, v. komm. i Arnäs fr. 1 maj s. å.,
kapellpred. i Linsell i mars 1818,  kapellpred. i Stugun och Borgvattnet
7 mars 1821; afl. past. ex. 17 dec. 1822; erhöll kgl. fullmakt 29 nov. 1826
ss. khde i Mo, hvilken befattning han tillträdde 18 mars 1827.  Afled här
3 juni 1836.

G. 6/11 1818  i  Hede prästg.  m.  Catharina Helena Ruuth,  dotter  till  khden
J. Chr. R. och Cath. Maria Martinell; d. 1881.

Barn: Catharina Margareta, f. 19/8 1819; d. 1820, 7 mån. g.; Catharina Eli-
sabeth, f. 10/1 1821, g. 22/6 1860 m. skolläraren och organisten Per Ödlund i Arnäs;
Erik Johan,  f.  i  Stugun  15/5  1824,  stud.  1844,  under  viaticering  ådrog  han  sig
en förkylning och afled i Nordmalings prästgård, ömt vårdad hos prosten Berlin,
23/4 1845; Carl Johan, f. 8/3 1827, skollärare och kantor i Själevad, d. 31/12 1907.

2.  Jonas O. Klockhoff (1838-51), f. 29 maj 1787 på Gålsjö bruk
i Boteå, där fadern Olof Klockhoff var brukspred., sedan komm. i Nord-
maling. Stud. 1806, prästv. 1810 till past. adj. i Nordmaling, där nådårs-
pred. 1812 och komm. adj. 1816, v. komm. i Häggdånger 1818 och biträdde
med pastoralvården, tillades vice pastors namn och värdighet 1825. Vid
khdevalet i Mo 5 mars 1837 erhöll s. m.adj. A. J. Amnéus de flesta rösterna,
men Klockhoff fick kungl. fullmakt som pastor 12 maj s. å. och uppehöll
befattningen från 1838 samt tilltr. 1 maj 1840. Afled 30 maj 1851.

G. 1) 5/4 1812 m. Anna Maria Sidenmark, f. 1788, komm. i Anundsjö Olof
Sidenmarks dotter, d. 18/12 1821.

2) 1824 m. Anna Brita Bång, f. 1795, gästgifvaredotter från Fjäl.
Barn i förra g.: Olof Daniel, f. 29/10 18I2 i Nordmaling, brukspred. vid Ytter-

fors  1838,  sedermera  brukspatron  därst.,  d. 8/12 1899 i Byske;  Jonas Alexander,
f. 12/12 1813, d. 22/2 1814; Per Magnus, f. 1/10 1815, prost och khde här i Mo. n. 4; Lisa
(Betty) Stina, f. 31/12 1816; Magdalena Sofia, f. 1818, d. 1820; Jonas, f. 18/12 1819
i Häggdånger, förste landtmätare i Västerbottens län, d. på Teg vid Umeå 1886.

Barn i senare g.:  Augustin Michael,  f.  23/12  1827,  e.  o.  kammarskrifvare
o. v. kronofogde, d. 15/10 1855 genom drunkning; Hampus Claudius, f. 1/9 1830,
sjökapten, sedan hamnkapten och ångbåtskommissionär i Ursviken d. i Skellefteå
7/11 1923, 93 år;  Anna Maria,  f.  3/2  1833,  g. 1856 m. kronofogden i Örnskölds-
vik A. M. Dryselius; d. i Hsand 31/3 1912; Greta Brita, f. 14/9 1835.
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3.  Erik Petrus Sellin (1854-59), erhöll här vid valet 4 jan. 1852
alla röster, sedan khde i Torsåker.

4.  Per Magnus Klockhoff (1860-74), f. 1 okt. 1815 i Nordmaling,
son af khden Jonas Klockhoff i Mo n. 2. Stud. i Upsala ht. 1834. Var i
sina studier en mångfrestare, slog sig först på filosofi, sedan på juridik
och medicin, »hvarpå han slutligen par préférence lade sig på teologi och
tog dimissionsexamen».  Prästv. 19 dec. 1839 till past. adj. i Njurunda,
past. adj. i Piteå 5 apr. 1843, förordn. till vakanspred. i Öfver-Kalix efter
khden Almqvist 29 maj 1844, adj. o. vice pastor i Mo 13 maj 1846. Aflade
past. ex. 1847. Då han efter 8 års tjänst här 23 apr. 1854 höll sin afskeds-
predikan för att tillträda predikantbefattningen vid Svartviks  skeppsvarf
i Njurunda, erhöll han åtskilliga silfverpjäser såsom vedermäle af Mo
församlings  aktning  och  tacksamhet.  Utn. till khde i Mo 1859, tilltr.
maj 1860, Kontraktsprost i Ångermanlands nordvästra kontrakt efter
prosten And. Borgström 1865, landtingsman 1866 och ordförande i lands-
tinget 1869.  Han  hade  stort  inflytande och åtnjöt allmänt förtroende,
och  man  har  hans  initiativ  att  tacka för att Örnsköldsviks lasarett på
sin tid kom till stånd. Utmärkt kommunalman och expeditionskarl samt
väl bevandrad i lagar och förordningar. En tid äfven inspektör af kon-
traktets folkskolor. Han afled 15 maj 1874.

G. 16/1 1846 m. Catharina Sofia Almqvist, f. 10/12 1816, dotter af khden
Christofer Almqvist i Öfver-Kalix, d. i Mo 28/11 1879.

Barn: Ernst Jonas Alexander, f. 4/11 1846 i Mo, bokförare, d. därst. 7/7 1890;
Magnus, f. 2/11 1848, skogsförvaltare i Junsele 1875-1900, sedan direktör i Ånger-
manälfvens timmerintumningsfören., d. i Sthm 23/12 1922; Oscar, f 6/2 1850, fil.
d:r, docent i Upsala 1877,  lektor i Linköping, intendent vid Östergötl. museum;
Sofia Maria,  f. 20/7 1851,  g. m. handl. Jonas Nordlander, Backe i Mo,  änka 1905,
d. 2/9 1910 i Husum; Anna Mathilda, f. 10/12 1853, d. 15/1 54; Petrus, f. 23/2 1855,
stud. i Upsala,  kommissionär  och  advokat  i  Mo;  Mathilda Elisabeth,  f. 5/7 1857,
d. 15/9 s. å.

5.  Carl Samuel Hellman (1879-85), f. 7 jan. 1846 i Skorped, son
af khden Lars Isak Hellman i Öfver-Kalix och Sofia Johanna Thelaus.
Efter i Hsand afl. mogenhets.ex. stud. i Upsala ht 1865, där han under-
gick samtliga föreskrivna teologiska examina; prästvigd i Sthm 13 febr.
1870, förordn. till past.adj. i Umeå 2 mars s. å., v. komm. i Umeå 1 maj
s. å. och tillika predikant vid cellfängelset.  Utn.  komm.  i  Neder-Kalix
7 juli 1871, men tillträdde ej denna befattning, enär han kort därpå erhöll
kallelse  och  utn.  till  kapellpredikant vid Holmsund 8 dec. s. å.,  tilltr.
1 maj 1872, past. ex. okt. 1875.  Med  kgl.  fullmakt  utn.  till  khde i Mo
6 dec. 1878 med tillträde 1 maj 1879. Sjuklig. Afled 26 nov. 1885.
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G. 2/10 1872 m. Johanna Katarina Ortman, f. 5/2 1849, dotter af tullupp-
syningsman Claes Joh. Ortman och Johanna Wallander.

Barn: Theodor, f. 14/9 1877 i Holmsund, fil. lic., föreståndare för Väster-
norrlands museum i Hsand, folkskoleinspektör; Carl Georg, f. 9/7 1880, d. s. d.;
Ester, f. 6/5 1881, d. s. d.; Sigrid Johanna, f. 16/7 1882.

Tr.: Predikan på Annandag Påsk (i Predikan af Hsands stifts prester 1. 1883).

6.  Carl Alfred Nygren (1887-97), sist khde i Nordmaling.

7.  Johan Olof Sellin (1898-1917), f. i Vemdalen 7 dec. 1857;
föräldrar: apotekaren Joh. Ol. Sellin och Maria Lovisa Gyllenspetz. Efter
mogenhetsex. i Hsand stud. i Upsala ht. 1877;  med dispens fr. prakt.
teol. ex. prästv. i Upsala 6 juni 1888 till v. komm. i Själevad, v. komm. i
Piteå stad 1 juni 1889-6 juni 93 under stadskomm. Fab. Grapes sjukdom;
utn. komm. i Anundsjö 4 apr. 91, tilltr. 1 maj 93; blef ss. 4:de profpred.
utn. till khde i Mo 18 mars 1898, tilltr. genast och afled här i maj 1917.
Han var brorson till khden här n. 3. (C. Åkerberg, Minnestal vid präst-
mötet i Hsand 1919.)

G. 8/6 1893 m. Helena Karolina Hollström, f. 23/11 1876 i Neder-Luleå, dotter af
kommissions- och afvittr. landtmät. Lennart Hollström och Jakobina Fredrika
Clementeoff.

Barn: Åke Lennart, f. 3/7 1894 i Anundsjö; Erik Olof, f. 9/10 1896, löjtnant vid
Västerb. reg. 1919; Thorsten Johan, f. i Mo 25/6 1898, teol. stud. i Upsala ht. 1917;
under  fullgörande  af  sin  värneplikt  vid  Västerbottens regem.,  där  han  biträdde
vid  sjukvården,  föll  han  offer för den under världskriget härjande spanska sjukan;
d. 29/10 1918.


