
BJÖRNA.
(Ångermanland.)

På gjord framställning erhöllo de längst från Själevads moderkyrka liggande
byalagen landshöfdingens och domkapitlets tillstånd 11 mars 1795 att anlägga ett ka-
pell. Med dem hade äfven samtliga byamän i Jettestaboda och Svedje i Arnäs socken
förenat sig för att erhålla förkortad kyrkväg. Kapellet var afsedt att uppbyggas på
Björna bys egor å det s. k. Gideånäset, där Björnån och Gideå-älfven sammanlöpa,
men uppfördes sedermera på Tenhållen invid Björna by. Tillika anhöllo kapellborna
att få till kapellpräst expeditionspredikanten Anders Johan Billmark,  som  tjänat
flera år i Själevads församling, hvartill konsist. biföll, »häldst kapellaget dymedelst
ägde tillfälle att anlita sin predikant om råd och biträde i hvad som till kapellin-
rättningens snara verkställande lända kan»  (Hdpr. 10/6 1795).  Men  kapellet  hann
ej fullbordas, innan han flyttade till Grundsunda som komminister. Efterträdaren
Abraham Sjölander  blef  den,  som med mycket nit och själfuppoffring ägnade ett
20-årigt arbete åt den lilla församlingen, som ock under hans tid (1797-1818) genom
kgl. bref 4 juni 1802 erhöll annexrätt samt 17 jan. 1811 rätt att efter khdens i Själe-
vad Nenséns afgång bilda eget pastorat, hvilket skedde 1824.

Första kyrkan, uppförd af byggmästaren H. Drake, invigdes 21 sept. 1800, men
nedbrann 25 apr. 1848. En ny träkyrka uppfördes efter ritning af professor F. W.
Scholander under åren 1851-53, men i samband med en skogseld, som härjade i
socknen 26 juni 1891, undergick denna kyrka samma öde.¹
_________

¹ De å Hernösandsutställningen för kyrklig konst 1912 exponerade porträtten från
Björna kyrka (kat. n:r 261, 263) äro afbildningar af prostarne Anders Nensén i Sunne och
Anders Ncnsén i Själevad med hustrur, af hvilka det senare paret är jordsatt i Björna kyrko-
gård.



124 BJÖRNA

KYRKOHERDAR.

1.  Anders Sidner (1824-39), sist khde i Grundsunda.

2.  Johan Billmark (1840-68), f. 20 apr. 1801 i Grundsunda, son
till första kapellpredikanten härstädes, komm. i Grundsunda, sedan i
Nätra Anders Billmark. Stud. vt. 1821, prästv. 20 juni 1824 att biträda
khden i Arnäs J. Hörnell; följande år adj. i Anundsjö och i Själevad, där
han under åren 1832 och 35 kortare tider tjänstgjorde som v. pastor, afl.
past. ex. 1836, vald komm. i Sidensjö 28 maj 1837, i nåder utn. khde i
Björna 13 apr. 1840, tilltr. s. å., en af respondentema vid prästmötet i
Hsand  1839,  då  dokt. C. P. Lindahl presiderade för en afhandling »de
usu rationis in rebus ad religionem nostram sanctissimam pertinentibus».
»Han var utrustad med särdeles goda själsförmögenheter och saknade ej
heller kunskaper.  Prästerligt  sinne  hade  han  ej  i  synnerligt hög grad
och den pastor åliggande expeditionen intresserade honom föga.» Efter-
lämnade någon förmögenhet, oaktadt hans pastorat var ett af de minst
indräktiga i hela stiftet. Efter att de 10 sista åren ha erhållit medhjälpare,
afled han här 17 mars 1868. (Handl. v. prestm. 1871.)

G. m. Gustava Bäcklund, f. 2/2 1811, d. genom olyckshändelse 13/9 1892 i
Själevad.

Barn: Johannes, f. 1846, d. 24/3 1847; Anders Leonard, f. 27/11 1847, scolaris
i Umeå 1856, sjöman, d. 11/8 1873 i Billa, Själevad; Gustava Amalia, f. 10/9 1849, g.
m. grosshandl. Per Gustaf Ludvig Edin, Mo.

3.  Jakob Sundelin (1873-92), sedan khde i Resele.

4.  Nils Petrus Edlund (1892-1906).  Såsom komm. i Anundsjö
kallad af Björna församling till 4:de profpred. 29 dec. 1889, utn. till khde
här 5 sept. 1890, med tilltr. 1 maj 1893, men mottog tjänsten på förord-
nande 1 maj 1892, utn. khde i Ådals-Liden 31 mars 1906, se Ådals-
Liden.

5.  Erik Johannes Sandin (1907-11), f. 25 maj 1866 i Hsand;
föräldrar: Jonas Sandin, sjökapten, och Christina Helena Berglund. Mo-
genh. ex. i Hsand 4 juni 1886, stud. i Upsala vt. 1887. Efter fullst. afl.
teol. ex. prästv. i Hsand 31 maj 1892, förordn. past. adj. i Luleå stad och
tillika predikant vid cellfängelset.  Erhöll  fullm. ss. komm. i Råneå 31
dec. 1893, tilltr. genast, utn. khde i Björna 31 dec. 1906, tilltr. 1 jan. 1907.
Senare utn. till khde i Skön 30 dec. 1910, tilltr. 1911.
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G. 10/6 1893 i Upsala m. Signe Eugenia Hornberg, f. 12/2 1868 i St. Clara förs.
i  Sthm,  dotter  till  vinhandlaren  Claes  Theodor  Hornberg  och  Hildegard  Euge-
nia Gustafva Palmblad.

Dotter: Gurli Eugenia, f. i Råneå 10/11 1894, g. 5/12 1918 m. komm. John
Alexius i Nätra.


