
ARJEPLOG.
(Piteå lappmark.)

Det silfvermalmstreck, som år 1634 upptäcktes på det öde Nasafjäll i Piteå
lappmark  vid  norska  gränsen  och  som  till  en  början väckte stort förhoppningar
om en lysande ekonomisk framtid för Sverige,  blef  äfven  af  en  stor  betydelse  för
de kyrkliga förhållandena i denna del af Lappland. Arbetet med malmfyndighetens
tillgodogörande sattes af regeringen i gång med berömvärd ifver redan sommaren
1635. För den brutna malmens förädling anlades en hytta 6 mil nedom grufvan vid
Silbojocks utflöde i Sädvajaur  eller  Piteåträsket,  där  skog  fanns  till  godoseende
af nödigt vedbehof.  Här midt i vildmarken uppstodo sålunda ett par små samhällen,
bestående  af  de  vid  bergverket  anställda tjänstemännen och arbetarne.  Redan i
den första staten fanns uppförd en brukspredikant,  jämte  ett  60-tal  lappar,  som
skulle forsla den utvunna metallen till kusten. Transporten gick första tiden öfver
Hornafvan till Storbodfjärden, vidare öfver Långträsk, Arvidsjaur, Gråträsk ned till
Piteå, senare utefter den s. k. Skellefteåvägen, hvilken började anläggas från Afva-
viken år 1642. I slutet af år 1637 ställdes silfververket under ledning af bergmästaren
Hans Philip Lybecker, som bosatte sig i Piteå.  I en rapport till förmyndarerege-
ringen dat. 26 juni 1640 hemställde bergmästaren, att  en  kyrka  måtte  blifva  byggd
i Arjeploug,  hvilken  ort  han  ansåg  vara  mäkta  bekväm  till  marknadsplats,  samt
att en präst också borde anställas vid grufvan,  som  kunde  predika  »för  dee  wåre
och Cronones lapper, som liggia om sommaren omkring grufvan såsom ock för folket,
som  der  arbeta».  I  sitt  svar  till  bergmästaren af 22 juli 1640 meddelar K. Maj:t.,
att  förslagen  antagits  och  att  befallning  om  deras verkställande afgått.  Än  mer,
ett par månader därefter utfärdades det kgl. plakatet af den 24 sept. s. å., hvarigenom
pa en gång 4 själfständiga pastorat Arvidsjaur, Arjeplog, Silbojock och Nasafjäll
skulle inrättas i Piteå lappmark. Erforderliga kyrkor och prästgårdar skulle upp-
byggas på kronans bekostnad och löner anslogos åt de blifvande pastorerna, hvar-
jämte ärkebiskopen anmodades att härtill utse lämpliga prästmän. Redan den 20
oktober s. å. hade han fullgjort sitt uppdrag. Af dessa pastorat uppgingo Silbojock
och Nasafjäll efter längre och kortare tids tillvaro i Arjeplog.

Vid Arjeplougs pastorats bildande lades äfven härunder lapparne i Turpenjaur
från Luleå lappmark samt Lais- och Gran-lapparne från Lycksele eller Umeå lapp-
mark. De förändringar, som följande tiden ägde rum, bestodo däri, att norrmännen
sommaren 1659 inföllo och förstörde silfververket i Nasafjäll och Silbojock, hvilket
tills  vidare  nedlades,  samt  att,  enligt ett kgl. bref af år 1696 Arvidsjaur skulle
blifva annex under Arjeplog, hvilket dock verkställdes först år 1700. Arvidsjaur
återfick sin själfständiga ställning genom kgl. bref af 26 juni 1734, då Silbojock i
stället lades såsom  annex  under  Arjeplog.  Sedan  Silbojocks  kyrka  genom  brand-
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anläggning förstörts 1747, blef ingen ordentlig kyrka där uppbyggd och efter 1775
försvinner Silbojock såsom församling.

Första kyrkan i Arjeplog uppbyggdes i juli och aug. 1641 och prästgården s. å.
Den  nuvarande  kyrkan  uppfördes  under  kon. Adolf Fredrik 1763-67, invigdes 1
jan. 1768 af prosten P. Högström och benämndes Sofia Magdalena, samt restaurerades
under konung Oscar II 1879-1899, då den försågs med sju tillbyggnader och torn.¹

I Löfmock byggdes 1777 ett kapell, som pastor i Arjeplog två gånger om året
skulle besöka.  Det flyttades i slutet af 1800-talet till Jäckvik. Senare är ock ett
lappkapell uppfördt vid Norra Bergnäs.

Arjeplog, som förr betjänats allenast af en pastor, har genom kgl. bref 11 okt.
1912 erhållit en komministratur, hvars innehafvare fr. o. m. 1 maj 1914 skall vara
stationerad i kyrkbyn, samt nyligen ännu en komministratur i Södra Bergnäs (1922).

KYRKOHERDAR.

1.  Petrus Turdinus (1641-42) var redan år 1633 komminister i
Piteå  och  nämnes  senare  såsom  måg åt därvarande khden J. Hossius.
Då tillsättningen af de nya pastoraten i Piteå lappmark förekom i Upsala
domkapitel 20 okt. 1640, heter det: »Dn. Petrus sacellanus i Piteå skall
blifva pastor wid Arjeplogh, hans åhrlighe lhön är 40 dlr hwitt mynt och
36 t:r sädh». Och enligt hvad hans svärfader och Piteå socknemän i skrif-
velse till domkapitlet anmäla, tillträdde han befattningen och uppbörden
nyåret 164I.² Emellertid infann sig prosten i Luleå Anders Canuti 6 okt.
s. å. i konsist. och anhöll »att under detta år få behålla tionden af lapp-
marken, för hvilket han tjänt och utlagorna erlagt hafver; dn Turdinus
kom till lägenheten om nyåret, då tionden skulle uppbäras. Sent.: The
skola efter kyrkoordningens innehåld behålla hvartdera halfparten; hwad
dn. Turdinus meera hafver skall han restituera». Häraf framgår, att
Turdinus uppburit hela årstionden i Turpenjaur, som afträdts till Arje-
plog, och att han ännu på hösten måste varit kvar i Arjeplog. Men sedan
förlora vi alldeles spåret af honom, kanske han under vintern 1641-42
här dött, ty senare året är efterträdaren här.³

G. m. Barbro Johansdotter Hossia, dotter till khden Joh. Hossius i Piteå.

2.  Johan Olai Hapstadius (1642-62), bondson från Hapstad i
Själevads s:n, stud. i Upsala 1 nov. 1630. I Upsala domkapitel 19 okt.
1639 androgs välb. grefvinnans på Rydboholm begäran att studiosus
Johannes Olai Hapstadius  måtte till H. nådes predikant ordinerad varda.
_________

¹ Arjeplogs nuvarande kyrka är afbildad i Bergqvist & Svenonius, Lappland, Sthm 1908,
i Sv. Turistför. årsbok 1901 samt Församlingsbladet 1916, n. 15.

² Skr. till Upsala domkapitel 21/3 1641. (ULA.)
³ Turdinus var aldrig pastor i Nasafjäll, som T. uppgifver. (Grape, s. 52.)
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Skulle examineras.  Hitkom såsom pastor 1642 och uppbar till en början
samma lön som företrädaren; dock ökades penningelönen till 50 dlr smt
årligen genom Kgl. Maj:ts br. af 9 nov. 1646.  Att  pastor  Hapstadius
icke behärskade lappskan, kan man döma däraf, att för tolken utanordna-
des 4 tr. särskildt.  -  Han  synes  emellertid  varit  mycket verksam och
fått sin församlingskyrka småningom prydd och försedd med nödig skrud.
Sål. skänkte bergmästaren Hans Philip Lybecker ett conterfeij af H. M:t
Drottningen till kyrkan 1643.¹ »H. Maj:t förärade år 1646 8 alnar Atlask
jämte snören och foder till mässhake, samt 1½ aln gult Atlask til korset
på mässehaken, item 2 stycken Slisingslärft till mässesärk, hvilka kläder
riksrådet herr Carl Bonde lät på sin bekostnad förfärdiga i Sthm.» V.
brukskrifvaren Aegidius Otto och hans hustru Ingeborg Torbjörndotter
skänkte litet emellan gåfvor till gudstjänstens bruk m. m.  Men först
1649 fick kyrkan en klocka, vägande 1 skpund, 2 pd och 1 mark, hvarvid
Hapstadius i sin upplagda kyrkobok tillägger: »Gud Alzmechtig wari H.
K. Mttz lönn».  Första visitationen här ägde rum 27 jan. 1652, då prosten
i Piteå öfversåg räkenskaperna.  Hapstadius  utn.  till  khde  i  Råneå  25
okt. 1661 och tillträdde maj 1662.  Se vidare Råneå.

3.  Johan Nicolai Læstadius  (1662-97),  f.  sannolikt  1615,  son
af bonden Nils Olofsson och Agatha Sjulsdotter i Lästad by, Ytterlännäs
s:n i Ångermanland. Efter studier i Hsands skola och Strängnäs gymn.
stud. i Upsala 11 apr. 1643, kollega i Pite skola 1651. I Hsands konsist.
föredrogs 28 nov. 1661 »d:ni Joh. Læstadii, college scholæ Pithensis, åstun-
dan och flijtige begäran att transfereras ifrå scholætiänsten till Arieflodz
församblingh  uthi  dn Johannis Hapstadii ställe, som designatus pastor
är till Råneå församblingh Res.: Hr Joh. Læstadius såsom en välförtjenter
till en slik lägenhet hafver till svar att hans begäran må hafva sin fram-
gång,  så  framt  dn Hapstadius  genom  detta  tillfället kommer undan».
Så blef det också och han tilltr. 1662.  Till grannpräst i Silbojock hade
han sin barndomsvän och kamrat Erik Petri Noræus, som äfven sam-
tidigt varit lärare i Piteå stadsskola. Nu fingo båda tjäna i samma lapp-
mark,  där de lefde i största förtrolighet,  gifte tillsammans sina döttrar
och söner,  som blefvo deras efterträdare,  och begrofvos på samma gång
i Arjeplogs kyrka af prosten Christofer Anzenius i Piteå, som uti sin
likpredikan tillämpade på dem 2 Sam. 1: 23: Saul och Jonathan, ljuflige
och täcke medan de lefde, äro också icke åtskilde i döden. Prosten Hög-
ström fäller om dem omdömet: »De voro de första, som med nit och efter-
_________

¹ Samma porträtt pryder ännu Arjeplogs kyrka.
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tryck begynte omvändelseverket i Piteå lappmark.  Deras namn varar
ännu på dessa orter i åminnelse och deras säd i välsignelse.» Denna utsago
fr. 1748 gäller ännu i dag som är, och släktstammarna Læstadius och
Fjellström visa fortfarande en märklig lifskraft och fläta sina talrika grenar
tillsammans som förr i lappmarken. Enligt anteckning i Arjeplogs kyrko-
bok afled denne Læstadiska släktens stamfar 13 (ej 10) mars 1697, anno
ætatis 83.

G. m. Anna Brenholm.
Af barnen: Anders Læstander, f. 1658, klockare i Piteå lf. 1699, d. 13/l 1743.

Nils,  f.  förmodl.  1661;  Johan Læstadius,  f.  1664,  här  efterträdare,  sedan  pastor
i Silbojock;  Agatha,  f.  1667,  g.  1683  m.  pastor  Per Noræus Fjellström i Silbo-
jock, d. 1748;  Sara,  g.  m.  klockaren i Silbojock Mårten Noræus;  Olof Læstander,
f.  1672,  klockare  i  Arjeploug,  d.  5/3  1765,  93 år g. på 6 veckor när;  Margareta,
f. 1673, g. m. länsman Jöns P:son Holm i Piteå s:n, d. ss. blind änka 21/10 1753.

4.  Johan Johansson Læstadius (1698-1719), företrädarens son,
introducerades här ss. pastor 29 jan. 1698 af prosten Chr. Anzenius; utn.
5 mars 1718 till pastor i Silbojock, tilltr. maj 1719, se Silbojock. Från
1700 låg Arvidsjaur ss. annex under Arjeplog.

5.  Sigvard (Sjul) Mårtenson Granberg  (1719-31),  född  lapp
i Granbyn, Sorsele s:n, befinnes år 1695 på kronans bekostnad idka stu-
dier i Umeå skola (KA). Stud. Upsala 20 aug. 1706, blef redan 1709
kapellan i sin hemsocken Sorsele. På prosten Grubbs förslag uppfördes
d:nus Granberg 5 mars 1718 såsom aspirant till Arjeplogs pastorat,
»fastän han intet vist Consistorio den vördnan och själf skrifvit därom,
som honom föga anständigt är». Men prosten Solander i Piteå anförde
betänklighet häremot, i det hans dissolute lefverne och otjänliga sträng-
het misshaga lapparne, hvarföre de inlagt en supplik hos landshöfdingen
att få König Granlund till pastor; »i annor händelse vilja de hällre fara till
Norge än lefva med en sådan själaherde». Då Granlund emellertid af-
böjde anbudet, utnämnde Konsist. d:nus Granberg, med stöd af Grubbs
förklaring af d. 14 maj, att mot Granberg förekom väl första åren han kom
till lappmarken ett och annat klagomål öfver hans orimliga manér att
tvinga lapparna att gifva till kyrkan och läsa katechesen, men att han på
prostens erinran rättat sig och visat större flit och beskedelighet än förr
att underrätta sina åhörare i sin kristendom. Emellertid inlupo andra
klagomål,  särskildt  från  lappmarkens  justitiarie Carl Sadlin, att Gran-
berg sammanvigt hjon utan föregående afvittring, hvarför han af kon-
sistoriet erhöll allvarsam varning. Men konsist. erkände tillika svårig-
heten  att  tillämpa  K.  Maj:ts  förordning af 24 mars 1718 i lappmarken.
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En bondhustru besvärade sig öfver herr Sjul Granberg, att han genom
sina förbannelser och onda önskningar skall henne stor skada tillfogat,
»emedan slikt efter dess mening skall träffat dess renmakt, på hvilken hon
denna tiden en tämmelig afsaknad lidit».  Han  tillträdde  pastoratet  1
maj 1719.  Vid prostsvisitationen 10 jan. 1720 lofvade pastor Granberg
på anmaning af prosten Solander att böja sin dialekt efter allmänhetens
språk, hvilket visar att Sorsele lappskan icke riktigt förstods här i Arje-
plog.  Predikningarna  skulle  alterneras  mellan  Arvidsjaur och Arje-
plog. Det var under en sådan färd med båt till Arvidsjaur, som pastor
Granberg, hans 12-årige son Olof och roddaren lappen Anders A:son
Blöth d. 20 juli 1731 på ett ej fullt utredt sätt i närheten af Storbodan
omkommo.  Vissa indicier, som vid ransakningen kommo i dagen, tydde
på att pastor mördat eller velat mörda roddaren, och att under striden
båten kantrat och de alla drunknat. Roddaren hade nämligen, då hans
döda kropp återfanns, tre djupa fingerlånga sår i ansiktet utom blånader
och krossadt axelben, under det att gossens och faderns ej företedde någon
åverkan. Vittnen intygade, att Granberg vid föregående båtfärder till
Arvidsjaur, då han varit drucken af öl och brännvin, visat sig retlig och
slagit roddaren blodig och blå, om han mött motsägelse. Då bland de
återfunna sakerna hvarken funnos något skarpt vapen eller någon bränn-
vinsankare,  utan  allenast  en  tom  drickskagge  med  surt  dricka,  och
då de tre omkomna sista gången sågos tillsammans som vänner, tiller-
kändes dem samtliga hederlig begrafning genom häradsrättens dom 25
jan. 1732.

G. 1) m. Gertrud Edin, dotter af pastor Daniel E. i Åsele och Magd. Rock-
stadia.

2) 12/3 1724 i Luleå lf. m. Anna Ekberg,  bondedotter  från  Ersnäs  i  Luleå
s:n, som af godt hjärta och moderligt sinnelag erbjöd styfbarnen 240 dlr och att
betala  dödsboets  skulder,  hvilket  anbud  antogs.  Hon afled i Ersnäs 24/12 1763,
83 år g.

Af  barnen,  samtliga  i  förra  giftet,  nämnas:  Martin Granberg, vistades
utrikes  vid  faderns  död,  nämnes skeppskapten 1746; Magdalena, g. m. eftertr.
pastor E. Wallinder;  Daniel Sigvardi, d. i Piteå 23/3 1730;  Petrus Sigvardi,  scolaris
i Piteå skola, vistades i staden och erhöll 1740 pass för att resa till Sthm; Anna
Christina,  f.  1714,  g.  26/3  1734  m.  Lars  Olofsson  Læstander,  expedit.-länsman
i Kaskjaur, Arjeplog, änka 1782, d. 1808;  Olof, f. 1719,  drunknade jämte fadern
20/7 1731.

6.  Erik Wallinder (1733-35), företrädarens måg. År 1733 12
mars levererade sal. pastorens änka, dygdesamma Anna Ekberg Arjeplogs
kyrkas medel till Erik Wallinder.  Utn.  pastor  i  Arvidsjaur flyttade han
8 apr. 1735, sist khde i Åsele.
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7.  Johan Læstadius (1735-55), f. 1700, son till khden här n. 4,
sedan i Silbojock, gymnasist i Strengnäs 1724, stud. i Upsala 15 febr.
1728, prästv. i Sthm af biskop H. Schröder 17 juni 1730 till nådårspred.
efter fadern, och blef hans efterträdare i Silbojock 1731. Då emellertid
denna församling i enlighet med kgl. br. af 26 juni 1734 skulle såsom
annex förenas med Arjeplog, erhöll han transport hit ss. pastor mot
skyldighet att 2 gånger sommartiden förrätta gudstjänst i Silbojock.
Under  hans  tid  tog  lappskolan i Arjeplog i jan. 1742 sin begynnelse
och hälsades med glädje af pastor, som ehuruväl han var språket mäktig
och under de 10 år han här varit, lagt sig all vinning om lapparnas krist-
liga  uppfostran,  hoppades  att  genom  barnens undervisning långt mera
på 20 år än nu på de förflutna 100 åren, Dei gratia, skulle kunna vinnas.
Ett par gånger sökte han, utan framgång, befordran till svenska pastorat.
I en skrivelse till lappmarks-direktionen 30 dec. 1751 uttalade han sin
resignation och tillade: »Den allsmäktige Gudens försyn och skickelse er-
känner och vördar jag och tackar honom af allt hjärta, som låtit sin nåd
vara väldig öfver mig under allt mitt arbete, bedröfvelse och trångmål».
Oegennyttigt och nitiskt deltog han vid öfverseendet af lappska bibel-
öfversättningen  och  i  redaktionen  af  lappska psalmboken af år 1744,
där hans namn återfinnes under 11 psalmer.  Af dessa äro 10 ånyo upp-
tagna i 1786 års psalmbok och 5 i psalmboken af år 1849.  År 1755, 13
sept., afled denne församlingens trogne, utmärkte herde.

G. 1734 m. Catharina Gran,  f.  1719,  dotter  af  pastor  i  Lycksele,  sedan i
N. Calix Olof Gran, d. 2/4 1796, 14 barn.

Barn: Johan, f. 4/12 1734, d. 27/3 1735; Olof, f. 31/1 1736, klockare i Luleå lf.,
d. 1794;  Elsa Brita,  f.  10/3  1737,  g. 1761 m. klockaren Elias Burman i Piteå stad,
d. där 30/11 1823; Anna Catharina, f. 20/10 1738, g. 1) 1764 m. komm. i N. Torneå
Carl Brunnius, 2) 1779 m. khden David Cneiff i Carl Gustaf; Johan, f. 19/6 1740,
skolmästare i Luleå stad,  d. 22/12 1795;  Sofia,  f. 16/10 1742,  g. 1770 m. khden i
Ö. Torneå Olof Sandberg, d. 1789;  Erik,  f.  26/10  1743, d. 1744;  Maria Elisabeth,
f. 23/3 1745, d. 1/3 1750; Carl, f. 6/6 1746, bergsfogde, fader till sönerna Petrus och
Lars Levi, d. 1832; Margareta, f. 16/9 1747, ogift, d. i Sthm; Magdalena, f. 17/2 1749,
g.  1777  m.  kollegan i Piteå skola Anders Bæckzelius,  änka  1789;  Maria Agatha,
f. 8/3 1751, g. m. prosten Abrah. Frosterus i Ijo, d. på Kaupila hemman 12/8 1839;
Daniel, f. 14/8 1753. komm. i Luleå lf., d. 1809; Ulrika Johanna (posth.), f. 23/9
1755, g. 1780 m. prosten Samuel Öhrling i Lycksele, d. 1809.

8.  Johan Öhrling (1758-75), sist khde i Jockmock.

9.  Nils Eriksson Sundelin (1775-1805), f. 1725 af lappska för-
äldrar i Jockmock.  Efter två års vistande i Jockmocks lappskola hölls
han och en hans kamrat, bägge kvicka lappynglingar, på privata mäns be-
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kostnad i Luleå stadsskola, där de fingo läsa latinska grammatiken, ex-
plicera Corderi Colloquia m. m.  På prosten J. Renmarks hemställan
utverkade Hsands konsistorium af lappmarksdirektionen åt dem stats-
understöd, då de öfvergingo till Piteå trivialskola och Hsands gymn. Stud.
1749, prästv. till past.adj. i Jockmock 1 sept. 1754, utn. skolmästare i
Gellivare 3 maj 1757, tilltr. 1758, sacellan och skolmästare i Jockmock
11 juni 1768 samt sist pastor i Arjeplog 18 febr. 1775. Under sin skol-
mästaretid  hade  pastor  S.  af  stenbunden mark gjort uppodlingar såväl
i Gellivare som Jockmock, hvilket konsist. fann mycket berömligt, och
särskildt vid afflyttningen från Gellivare, där han mottagit ett alldeles
ouppodladt skolebol, hugnades han af direktionen med en gåfva af 625
dr 16 öre kmt.  Pastor Sundelin, som berömmes ss. en rättskaffens, or-
dentlig och utmärkt prästman »af sin nation», afled 13 jan. 1805 i 80:de
året såsom stamfader för den talrika och utbredda Sundelinska släkten.

G. 1759 m. Margareta Kråka,  dotter  af  handlanden  Olof  Kråka  i  Luleå,
d. 1806.

Barn: Erik, d. 8/11 1759, 7 veckor g.; Olaus, d. 18/8 1760, 14 d. g.; Catharina,
d. 18/7 1761, 7 d g.;  Emanuel,  f. 5/7 1762 Gellivare,  begaf sig till Norge.;  Ulrika,
f.  14/7  1764,  g.  1)  1/1  1786  m. handl. Clas Govenius, 2) m. handl. Bergner, båda
i  Luleå;  Johan,  f.  24/6  1767,  borgmästare  i  Umeå,  häradsh.  i  S.  Västerbotten
m.  lagmans  heder,  d.  i  Umeå  3/6  1843,  g. 1799 m. Anna Cath. Fjellström;  Nils,
f.  3/2  1770  i  Jockmock,  pastor  härstädes  efter  fadern,  n:r  10;  Anna Margareta,
f. 1774, g. m. handl. Wahlberg i Luleå.; Rudolf, f. 18/10 1776 i Arjeploug, d. 1777.

10.  Nils Sundelin (1807-22), f. 3 febr. 1770, företrädarens son.
Efter åtnjuten undervisning af fadern skickades han till Piteå triv. skola
1784, blef stud. 1786, prästv. i Hsand 31 maj 1795 till adj. hos sin fader,
förestod 1796 Kvickjocks då lediga sacellani, hvarefter han återgick till,
sin förra adj. befattning, blef därjämte tillf. skolmästare i Arjeplog 1804-
07, nådårspred. 1805 efter faderns död och erhöll fullmakt ss. församlingens
pastor 1807; distriktsprost öfver södra lappmarken 1820.  Afled 9 juni
1822. Han var en kraftfull herde, som vann sina församlingsbors odelade
aktning och förtroende, och han hade en sällsynt makt öfver sina åhörares
sinnen, som i en tid af begynnande söndring fordrade lämpa för vidmakt-
hållande af ordning i församlingen.  Han ansågs på sin tid ss. en af de
mest utmärkta prästmännen i lappmarken.

G. 10/3 1807 i Luleå gamla stad m. Anna Brita Nordlund,  dotter  af  komm.
i Umeå. lf. Joh. Nordlund och Ulrika Boström.

Barn:  Nils Johan,  f.  28/3  1808,  prost  i  Lycksele,  d. 1877; Ulrik Wilhelm,
f.  15/12  1809,  skolm. i Jockmock och tillika komm. i Kvickjock,  1855,  afsatt;
Uno August,  f.  22/1  1811,  khde  i  Stensele,  d.  1881;  Margareta Ulrika, f. 1813,
g. m. kronofogden B. O. Holmström  i  Lycksele;  Leonard,  f.  31/7  1814,  klockare
i Lycksele, d. dec. 1903; Ferdinand, f. 6/9 1819, komm. i Umeå stad d. 1868.
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11.  Carl Johan Fjellström (1825-53), f. 3 nov. 1783, son af khden
i Jockmock, sedan i Sunne Nath. Fjellström. Stud. ht. 1801, disp. pro.-ex.
1807, sent omsider prästv. 31 jan. 1811 till adj. åt d:r Renström i Nordingrå,
blef curam gerens i Arvidsjaur 1812 hos den ur tjänsten satte pastor Edin,
hvars svärson han blef.  Missionär i Piteå lappmark 1820, curam gerens
i Sorsele juni 1824-mars 1825.  Utn.  pastor  i  Arjeplog  1823,  tilltr.
maj 1825.  Afled 8 juni 1853.  Han hade ett skämtsamt och gladt lynne.

G. 10/10 1813 m. Anna Christina Edin, dotter af pastor P. Edin d. y. i Ar-
visdjaur, d. 1844. Efter hennes död skötte dottern Carolina det stora hushållet.

Barn: Maria Catharina, f. 4/11 1814, g. m. skolm. i Jockmock Ulr. Wilh.
Sundelin, d. 1890 i Skellefteå; Christina Carolina, f. 14/11 1816, bodde sist på
Haneberg, Upl.;  Johanna Eufrosyne,  f.  18/11  1818,  g.  1836  m.  apotek.  Matts
Dyhr i Skellefteå; d. ss. änka i Umeå 24/7 1871; Carl Nathanael, f. 16/5 1820, khde
i Sorsele, d. 1897; Sofia Eleonora, f. 7/5 1822, ogift, hos svågern på Haneberg;
Clara,  f.  17/7  1824,  g.  1854  m. kommiss. landtm. Carl Joh. Jancke på Haneberg,
d. 1890; Eva Charlotta, f. 1826, g. 1858 m. lappmannen Per Larsson Lessik i
Sakkavare, d. 1881; Johan Petter, f. 1828, kronojägare i Arjeplog, d. 10/3 1882;
Axel Theodor, f. 1830, handlande, d. i Roknäs i Piteå s:n på resa till sitt hem
Thorborg i Arjeplog 1878; Felix, f. 1833, f. d. handlande hos sin svåger Jancke;
Samuel Bernhard,  f.  1836,  farmaceut,  beröfvade  sig  lifvet  1888;  Frans Valfrid,
f. 1838, d. 1853 ss. sjöman i Marseille.

Tr.: Utg. De Metempsychosi veterum, præs. P. Södermark, p. 2, Ups. 1807.

12.  Pehr Theodor Winnberg (1857-75), utn. pastor i Arjeplog
13 Juni 1854, tilltr. 1 maj 1857, khde i Arvidsjaur, se Arvidsjaur.

13.  Carl Nathanael Fjellström (1875-78),  utn.  pastor  i  Arje-
plog 21 sept. 1874, tilltr. 1 maj 1875, khde i Sorsele, se Sorsele.

14.  Magnus Theodor Berlin  (1879-89),  utn.  khde  i  Arjeplog
4 dec. 1876, tilltr. 1879.  Khde i Arvidsjaur, se Arvidsjaur.

15.  Per Gustaf Calleberg (1889-), f. 9 aug. 1861 i Gunnarsbo,
Aspeboda i Stora Kopparbergs län; föräldrar: hemmansägaren Daniel
Calleberg och Catharina Blom. Afg. ex. i Falun 14 juni 1884, erhöll intyg
om kunskap i lappska språket 3 maj 1886 och fick enl. Kgl. Maj:ts resolu-
tion 30 juli s. å. tillstånd, med befrielse från akademiska examina, att
inför Hsands domkapitel aflägga. prästex. utan förhör i de döda språken
med undantag af Nya Testamentet på grundspråket för att invigas till
prästämbetet med tjänstgöringsskyldighet och befordringsrätt inom Hsands
stifts lappmarksförsamlingar; afl. prästex. 23 aug. 1886 inför Domkapitlet
och prästv. 29 s. m.; tjänstgj. ss. past. adj. och v. pastor i Arvidsjaur;
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efter erhållen ådersdispens utn. till khde i Arjeplogs pastorat 23 apr.
1888, tilltr. 1 maj 1889.  Kontr. prost i Lappmarkens 2. kontr. 16 febr.
1906.  LNO 1904.

G. 2/8 1889 m. folkskolelärarinnan Brigitta Catharina Olsson, f. 19/9 1861,
dotter af hemmansägaren Olof Andersson och Brigitta Olson i Sätra, Ofvansjö
församling, Gefleborgs l. d. 30/8 1920.

Barn: Olga Katarina, f. 9/2 1891, g. 26/6 1912, m. Frithiof Johannes Lind-
quist, posttjänstem. i Boden; Valborg Gustava, f. 27/12 1892, g. 2/8 1914 m. gods-
ägaren  Lars  A.  Rydberg  från  Eksund,  Borgs  församl.  i  Östergötl.;  Elsa  Maria;
f. 25/11 1894, folkskolelärarinna i Arjeplog; Thyra Birgitta, f. 14/2 1897, farm.
kand., Upsala;  Ruth Ingeborg,  f.  24/1  1899,  farm.  kand.,  Falun;  Ester Elisabeth,
f. 6/2 1901; Gösta Birger, f. 14/12 1903.

Tr.: Deltagit i öfvers. till lappska af lappska psalm- och evangelieboken, som
utkom Luleå 1895-96, och öfversatt Odhners Lärobok i Fäderneslandets historia.


