
BRUNFLO
med LOCKNE, NÄS och MARIEBY samt ÖSTERSUND.

(Jämtland.)

I registret öfver Sexårsgärden år 1314 (DS. 3 n. 1946) upptages Brunflo cum
annexa. Med annexet afses tydligen Marieby, ty Lockne bildade redan då eget pastorat,
och Näs och Hackås utgjorde då, som nu, ett pastorat för sig.  Då  den  Trondhjemska
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reformatsen 1589 öfvergick Jämtland, innefattade Brunflo prästgäll, utom moder-
församlingen,  Lockne,  Näs och Marieby, hvilka betjänades af 2 präster på det sätt,
att i Brunflo skulle gudstjänst hållas hvarje sön- och helgdag, undantagandes 3:dje
dag Jul, påsk och pingst, då gudstjänst hölls i Marieby. Uti Lockne och Näs alter-
nerades hvarannan sön- och helgdag. Senare tillkom Östersunds stad, som anlades
inom Brunflo område och erhöll sina privilegier 23 okt. 1786, »men som hvad kyrko-
väsendet anginge skulle lyda under Brunflo församling, till dess borgerskapet vunnit
styrka att kunna uppbygga kyrka och underhålla präst».  Genom  kgl.  bref  1  nov.
1843 skulle två komministrar finnas i församlingen, den ena i Lockne, den andra i
Näs, men Näs afgick 1864 och Östersund har, efter att sedan 1821 haft egen stads-
predikant, 1913 afskilts ss. eget pastorat.

Ett bland Jämtlands äldsta och ståtligaste byggnadsminnen är Brunflo fristående
höga välbevarade kastal af kalksten, afsedd både att tjäna som klocktorn och skyd-
dande tillflykt för ortens innevånare  vid  fientliga  anfall.¹  Liksom  den  ursprung-
liga kyrkan torde den härröra från 1100-talet.² Den förra var anlagd i korsform,
nedrefs delvis och ombyggdes 1769 af byggmäst. Dan. Hagman. Delar af denna gamla
kyrka ingå i den nuvarande kyrkans södra långvägg.

Den nu befintliga kyrkan i Lockne uppfördes 1793 och invigdes 1797. Från
äldsta kyrkan finnes kvar en märklig skulpterad dopfunt från 1200-talet.³

Marieby äldre kyrka af sten, förstörd af eld år 1876, ersattes af en vacker trä-
kyrka, uppförd af byggmästare P. G. Edler och invigd 1890.

KYRKOHERDAR.

1.  Herr Michael [1346-50] i Brunflo var å Brunflo kyrkas vägnar
närvarande vid Frösö ting 15 mars 1346, då en tvist afgjordes, angående
bondens på Södergård rätt till bete och vedfång (»horngång, hofgång,
tymber hogh ok trodhogh») på Hognastads och Wambastads utmarker.4

Han har äfven med Jämtlandsprosten Agmund och några andra ortens
präster senast i dec. 1350 aflåtit en svarsskrifvelse till ärkebiskop Hemming
i Upsala, som synes ha påyrkat någon afgift, kanske Peterspenningens ut-
gifvande af Jämtland. (DN. 3: n. 237; DS. 5: n. 4048.)

2.  Herr Niklas å Brunflom [1362] var Thomasmässodagen (21 dec.)
s. å. i Margeby och bevittnade ett hemmansköp. (DN. 3: n. 328.)
_________

¹ Afbildad i H. Hildebrand: Sveriges medeltid, Bd 2, s. 694, Cornell, Norrl. kyrkliga konst,
s. 37, 38.

² En uppgift, som influtit i Stiernman, Svea och Göta höfdingaminne (D. 2. Sthm
1835, s. 329), att Brunflo kyrka blifvit år 1451 invigd, är icke säker.

³ Förvarad i Nationalmuseet, afbildad hos Cornell anf. arb., s. 128.  Om  kyrkorna,
se för öfrigt J. Lindström-Saxon, Jämtlands läns kyrkor i ord och bild. Östers. 1903.

4 Till Brunflo kyrka hade ärkebiskop Olof i Upsala 4 febr. 1324 skänkt 1/3 af Sudra-
gard med tillhörande fiske i Gimån och 1/3 af de offergåfvor, som insamlades i samma kyrka,
med villkor att han hvart 3:dje år erhölle 3 timmer gråverk. (DS. 3 n. 2448).
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3.  Thomas Siggeson, [1396] kirkioprestir j Brunflo, bevittnade
Johannis och Pauli dag (26 juni) s. å. att Björn Botason sålde gården Mord-
vik i Bräcke till Faste Throndsson. (DN. 3: n. 528.)

4.  Thorsten Pavalsson [1413-23], kirkioprester j Brunflo ok
prowaster j Jæmptalande, var i Rödön 30 juli 1413,  då  en gård i Häste
by försåldes. Här i Brunflo bevittnar han 25 mars 1418, att Helga Thivats-
dotter  sålde  halfva  gården  Götatand i Lockne s:n till Olof Johansson,
som till skänks erhållit andra hälften af gården. Prosten har äfven bevittnat
ett par andra köpebref från åren 1422 och 1423. Egendomligt är att en
präst Thorsten Pavalsson äfven förekommer år 1428 i Lit och 1439 i
Hammerdal. År 1425 14 febr. visiterade ärkeb. Jöns Håkansson i Brunflo
och utfärdade här statuter angående kyrkors och prästers egendom och
förbud  att  viga  främmande  folk  utan  intyg  om  äktenskapsledighet.
(SD. 2: n. 1740, 3: n. 2451.)

5.  Richard Ericsson, [1438-48] kirkioprester i Brunflo, var 30
apr. 1438 hos prosten Elyan i Sunne, då denne af Skunke familjen inköpte
godset Heglid. I några permebref från åren 1441, 1447 och 1448 nämnes
herr Richard äfven såsom vittne vid gårdsköp i socknen. (DN. 3: n. 742,
766, 795; DN. 14 n. 74.)

6.  Herr Karl, [1482] kyrkioherre j Brunflo, troligen densamme herr
Karl i Sundom, som sål. var år 1467 präst i Sunne, innan han hitkom
(DN. 14 n. 101), bevittnade i Oviken prosten Severins inköp af en älgs-
gård och var närvarande vid det slutliga fastställandet af borgen Koburgs-
hus skogområde, som prosten i egenskap af borgherre anklagats att hafva
öfverskridit. (DN. 3: n. 937, 938.)

Rörande Brunflos kyrkas omtvistade egendom Gimdal lät han en tolf-
mannadom gå däröfver, hvarigenom den lagligen tilldömdes kyrkan.
(JFT. Bd 1, s. 111.)

7.  Lafrens Iliansson (Laurentius Egidii)¹ [1487-1502],
kyrkiopräst i Brunflo och prost i Jämtland.  Är utan tvifvel kyrkoherden
i Sunne med samma namn 1469-84, som därifrån fått transport hit. Här
förekommer herr Lars år 1487 i kända bref och är redan då prost. På
ärkebiskop  Jacob Ulfssons  vägnar upplät han år 1489 åt hustru Gunhild
_________

¹ Här har förr angifvits en Laurentius Månsson ss. prost och kyrkoherde 1489 (JFT.
Bd 1, s. 111), beroende på gammal felaktig läsning af Iliansson, hvadan namnet utgår ur Brun-
flo kyrkoherdeserie.
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och hennes söner Stugun på Ragundaskogen till fritt nyttjande. Ärke-
biskopen visiterade här i Brunflo 22 jan. 1494, vid hvilket tillfälle Peder
och Olof Anderssöner i Sande skänkte sina andelar i Westerhus till Upsala
domkyrka, och lagmannen Magnus Hansson intygade följande år, att herr
Laffrens uppbudit godset 3 gånger till köps i Brunflo kyrka. För egen
räkning inköpte prosten år 1499 ena hälften af gården Hagtorsnäs. Var
död 20 febr. 1503, kallas då fordom khde och prost.  (DN. 14 n. 156,
168, 171, 174, 192, 194, DN. 16, n. 315. S:t. Ol. saga s. 169.)

8.  Jens Karlsson [1504-08], kyrkioherre i Brunflo, var i ärke-
biskop Jacob Ulfsons följe vid visitationen i Lit år 1504 och bevittnade
ärkebiskopens inköp af gården Köstad i Offerdal, som sedan tillföll Offer-
dals prästbord. Här i Brunflo deltager han 1 febr. 1508 i ett arfskifte i
Ope. Enligt ett dokument skall han utan laga dom under Lockne kyrk-
bord lagt en ängslott Hösäter,  som ursprungligen tillhört Långänge by
och hvaraf khden fick en bock i årlig lega. Denna ängslott återbördades
under prosten P. Langs tid till Långänge. (DN. 3 n. 1041, Offerdals arkiv,
Jämtl. db. 7/4 1687.)

9.  Herr Niels [1509], kyrkepräst i Brunflo, bevittnade 23 aug. detta
år,  att  Faste Gudthormson skänkte sin brorson Nils Olsson ett hemman
i Berge. (DN. 14 n. 230.) Kan möjligen vara densamma som följande.

Tunæus och Biberg ha upptagit en khde i Brunflo Eric Gudmundi. I tillgäng-
liga handlingar har han icke anträffats och är här utesluten.

10.  Nils Matsson [1526-45] vidimerar i Lits prästgård 7 mars
1526 ett arrendekontrakt rörande godset Westerhus på Frösön mellan
ärkebiskop  Johannes  Magnus,  som  var på visitationsresa i Jämtland,
och några bönder. Då landsprosten Erik Andersson i Oviken höll prosta-
ting i Brunflo 27 nov. 1535, upplät han åt khden Nils en kyrkan därstädes
tillhörig gård Enge, som i 200 år legat öde, med villkor att khden skulle
gifva kyrkan 40 mark örtuger och uppbruka detta ödesböle till gagn för
vederbörande. Detta köp stadfästades af dekanen i Upsala Jens Laurentii
och Upsala domkapitel vid Distingen 1536, då såväl prosten som khden
nedrest till Upsala och personligen föredrogo ärendet i kapitlet. I åter-
tjänst sålde han på sin rådskvinna Valborgs vägnar till landsprosten Erik
Andersson en ödegård Skottgården i Oviken för 60 mark i silfver och
penningar samt en silfverskål så god som 15 mark, hvarmed han utlöste
öfriga arfvingar af Valborgs moder hustru Lucia. Brunfloborna begärde i
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skrifvelse till kon. Gustaf I att i stället för den gamla och vanföra kyrko-
herren, som nu illa gjorde sin tjänst, få till khde en her Erik Nielsson.
Härpå svarade konungen 23 jan. 1545, att den föreslagna skulle resa upp
till Stockholm, så skulle han låta förhöra honom, om han vore därtill tjän-
lig och duglig. Med sin rådskvinna Valborg synes khden Nils haft flera
barn, af hvilka några ägt Smedsåsen i Näskotts s:n.  (DN. 3 n. 1141,
1143; 15 n. 598, 633; 16 n. 471, 472. KGR. 17 s. 47.)

11.  Anders Petri [1548-72], sannolikt Helsinge. Såsom sockne-
präst i Brondflodh är han år 1548 närvarande på Jämtamotet och utsågs
af prosten Erik Andersson till medlem i en nämnd, som skulle döma om
Undersåkers prästbords rätt till Ösafisket. Han begärde år 1551 att få
tillbyta sig det gamla kyrkogodset  Södergård  i  Brunflo,  som  indragits
till  svenska  kronan,  mot en honom tillhörig gård i Alfversta uti Jätten-
dal i Helsingland. Kon. Gustaf kräfde af Helsinglandsfogden närmare
undersökning i frågan. (KGR. 9/2 1551.) Undertecknade jämtländska
prästerskapets trohetsförsäkran mot kon. Johan III 21 okt. 1568. Vid
Lockne skatteting år 1572 beseglade herr Anders i Brunflo ett köpebref,
hvarigenom Märit och Kerstin Olofsdöttrar med sina mäns samtycke
försålde 1/4 i Östgården i Berge, Lockne s:n. (DN. 15 n. 667, 673, 682,
701, 728, 732. JFT. Bd 3, s. 119.)

Af ett bref i danska riksarkivet framgår, att han 1564 var gift med äldsta
dottern af landsprosten Erik Andersson i Oviken (JFT. Bd 7, s. 84).

12.  Peder Andersson [1581-1628].¹ Under hans tid inföll 1589
den Trondhjemska reformatsen.  Jämte  prosten  i  Oviken Eric Mogens-
sen och khden Lauritz Mogenssen i Rödön var han närvarande ss. Jämt-
ländska prästerskapets representant i Opslo 8 juni 1591 vid konungahyll-
ningen. Synes efter superintendenten Jonas Palmas' flykt 1613 blifvit
prost i Jämtland, enär han så nämner sig i mars 1614 under ett utflytt-
ningsbevis för Ingeborg Carlsdotter, som vill resa till Trondhjem att söka
sig en god tjänst. Herr Peder kallas gamell prousten år 1620, då han
installerade herr Oluff Nielsen som socknepräst i Alsen.  Synes ha aflidit
1628.
_________

¹ I de förteckningar öfver Brunflo kyrkoherdar, som Tunæus och Biberg meddelat,
förekommer en Peder Olai Drake i ordningsföljden före denne Peder Andersson. I hittills
kända  handlingar  har  han  ej  igenfunnits,  och  troligt  är,  att  han  är  identisk  just  med
denne Peder Andersson, ehuru intet bref mellan 1572-81 anträffats, som upplyser om hvem
som under dessa år varit khde i Brunflo.



156 BRUNFLO

G. m. Anna Olufsdotter,  som  efter  hans  död  till  danska  regeringen  ingaf
en supplikatz om skydd för gården Berge, »som var her Peder Anderssons rette
uförbrötne odel», men hvilken man ville afhända henne. (Norske Rigsarkiv
Betænkninger 124.)

Af barnen: Erich Pederssön, som af ståthållaren Sten Bille två gånger under
kriget 1612-13 skickades in i  Sverige  med  danska  konungens  patenter,  hvarvid
han senare gången tillfångatogs i Hernösand och blef pinligen förhörd, slutligen
länsman i Brunflo och bodde 1629  i  Öfverbyn,  Marieby;  Ursilla,  gift  på  Huus-
uold  (Hudiksvall)  och  Lisabeth,   gift   i   Hernösand.   Såsom  utrikes  gifta  af-
drogs  en  1/6  part  af  hvarderas  arf  efter  fadern  till  danska  kronan.  (Tingsvittne
på Lockne ting 24/7 1629.)  En dotter, g. m. sockenskrifvaren Jenns Michelsson.

13.  Olof Petri Drake (1629-58), f. i Jämtland; torde ha varit
företrädarens son. Han erhöll 8 jan. 1626 konfirmation på Brunflo pas-
torat,  som  väl  antyder,  att han här var v. pastor.  På  landstinget  17
febr. 1630 besporde han sig, om hans socknebönder icke borde komma ho-
nom till hjälp med »fordenskab» på hans långa och besvärliga resor, och
fick till svar att det var billigt och enligt ordinantsen, ellers kunde de icke
klaga om de der öffver miste gudstjensten. Redan 1640 var han lands-
prost. Vid underrättelsen om Brömsebrofreden samlades Jämtlandspräs-
terna hos prosten i Brunflo prästgård, hvarest de uppsatte en skrifvelse till
biskop Bredal i Trondhjem och bådo honom om  ett  faderligt  råd,  hvad
de borde företaga, då nu landet kom under Svensk regering. Han rådde
dem i försiktiga ordalag,  att det klokaste de kunde göra vore att för-
blifva vid sina kall och, för att få behålla dem, insända en böneskrift till
drottning Christina. Så gjorde de ock, och de svenska präster, som redan
voro utsedda till de Jämtländska församlingarne, kommo aldrig i be-
sittning af sina gäll, enär de norska prästerna med svenska regeringens
tillstånd fingo kvarstanna.¹  Då  Jämtlands  prästerskap första gången
skulle representeras i svenska riksdagen, blef prosten Drake jämte khden
Jens Hemmingsson i Oviken därtill utnämnd. Deras namn förekomma
ock i kungl. resolutionen 24 dec. 1645 på prästerskapets i Jämtland och
Herjedalen  postulater.  När  Jörgen  Bielke ryckte in med norska armén
i Jämtland 1657 och belägrade Frösö skans, som kommendanten major
Jon Andersson Myre 18 november efter 3 veckors hjältemodigt försvar
måste uppgifva, levererade prästerna, förmodligen mer eller mindre fri-
villigt, proviant åt sina forna landsmän, och enligt Jörgen Bielkes räken-
skaper  uppgick  summan  härför  inalles  till  833½  riksdaler.  De  som
här nämnas äro följande: prosten Ole Pedersson Drake, Ola Bertelsson i
Overdal, Erik Clausson i Lidt, Eric Larsson i Hammerdal, Anders (Adam)
_________

¹ L. Daae, Throndhjems Stifts geistlige Historie fra Reformationen til 1814, s. 101-102.
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Villumsson i Undersåker och Anders Eilufssön i Oviken. Prosten inköpte
1637 Wester Lund, som förr utgjort 3 gårdar och erhöll derå af svenska
styrelsen frihet från kronoutlagor  under  sin  och  hustruns  lifstid.  Han
var liten till växten som hela Drakeska släkten,  men  en  kraftfull  och
nitisk landsprost. Han och hans hustrus porträtt hänga i Ovikens sakri-
stia. Han lefde 2/7 1658 men dog under årets lopp.

G. 1626 m. Anna Roaldsdotter, f. 25/4 1603, dotter till sogneprästen Roald
Andersson  i  Ytterön,  Trondhjems  stift,  och  Elen  Hansdatter.   (Hennes   födelse
är antecknad af hennes fader i Ytteröns Missale, se: Dansk-norsk Personalhist.
Tidsskrift R. 2, Bd 1, s. 228, Kbhn 1886.)

Barn: Roald, khde i Lit; Hans, khde i Oviken; Henrik, khde i Hede; Jöns,
khde i Berg;  Anders,  länsman,  slutl. bosatt i Näs, Grönviken, d. 1700;  Brita, g.
1664 m. öfverstelöjtn. Nils Curry, adl. Treffenberg; Peder, bodde på sitt hemman
Berge i Brunflo 1665; en dotter, g. m. Hans Larsson Noræus, en tid länsman i
Sollefteå, sedan kronofogde i N. Helsingland.

14.  Mag. Jacob Holst [1660-68], född 1620 i Helsingland. Fadern,
kapten Jacob Holst vid Helsinge regemente, blef efter lång och trogen tjänst
vid ett utfall dödad vid Stralsund under 30-åriga krigets blodiga dagar.
Efter faderns död drogo modern och sonen sig fram under stor fattigdom,
till dess hon ingick nytt äktenskap med khden Torsten Jonæ i Selånger.
Sonen inskrefs ss. student i Upsala 2 febr. 1640, åtnjöt här kongl. stipen-
dier samt erhöll 1648 ett godt vittnesbörd af ärkebiskop L. Stigzelius om
sina studier, sin flit och skicklighet. Med denna rekommendation vände
han sig till själfva rikskanslern Axel Oxenstierna, som synes understödt
hans studier på utrikes ort för magistergraden. Efter återkomsten an-
ställdes han först i någon skola i Stockholm, tillträdde lektoratet i logik
och fysik vid Hernösands gymnasium 1652 samt beklädde rektoratet
1655. Emellertid hade Tuna pastorat i Medelpad blifvit ledigt, och för-
samlingen begärde till khde herr Johan Svenonis i Njurunda; superinten-
denten P. Steuch åter ville mot församlingens vilja där insätta lektor
Holst, som blifvit hans måg. Tunaborna klagade hos ärkebiskopen i
Upsala J. Leneus häröfver, och det kom till ett ganska skarpt menings-
skifte mellan ärkebiskopen och superintendenten. Den förre ansåg olämp-
ligt att mot församlingens mening påtvinga den en khde, som var så svag
och oöfvad i de prästerliga funktionerna, men superintendenten, föraktande
rådet, utnämnde sin kära måg. Också blef hans mottagande i försam-
lingen icke det bästa. De stängde kyrkdörren för honom, då han skulle
göra sin första messa, och bemötte honom med mycken oanständighet.
Han fann här ingen trefnad och efter 3 års vistande i Tuna bekom han
Brunflo  med  tilltr.  1660,  men äfven här blef han ej omtyckt, ty oaktadt
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sin lärdom hade han ringa ämbetsgåfvor  och  svag  röst.  Då  Jämtland
och Härjedalen, som hittills utgjort ett enda prosteri, 20 maj 1661 för-
delades i tvänne, blef mag. Holst den förste prosten i Jämtlands norra
kontrakt,  omfattande  Ragunda,  Refsund, Brunflo, Sunne, Rödön, Lit
och Hammerdal. Han afled år 1668. Hans namn fanns på gamla kyrk-
dörren och altarskranket i Brunflo kyrka, där ock hans porträtt fordom
varit  upphängdt.  Berättas  ha  varit den enda magistern bland prästerna
i Jämtland, hvilket har sin riktighet, om man afser första tiden efter hans
ankomst hit.

G. m. Margareta Steuch, superintend. P. Steuchs dotter. omg. med efter-
trädaren.

Barn: Petrus, f. 1655, komm. i Bygdeå-Nysätra, d. 1688; Jakob, f. 1656,
kollega vid Frösö skola, d. 1695; Erik; en dotter.

15.  Petrus Lang [1670-1702), f. i Sundsvall, föräldrar: borgmäs-
taren Erik Marcusson och hans hustru Karin,  som  sedan blef omg. m.
den olycklige khden O. Rahm i Ragunda. Sonen blef stud. i Upsala 17
okt. 1662, prästv. till adj. åt prosten Holst 1665 och blef under konserva-
tion af änkan tillträdande khde i Brunflo 1670, mot en del församlingsbors
önskan. Särskildt i Näs stängde de kyrkdörren för honom, hvilket
föranledde de skyldiges lagförande och pliktfällande. Emellertid synes
förhållandet  under  hans  32-åriga pastorstjänstgöring artat sig till det
bästa och inga svårare misshälligheter uppkommit. En kyrkoboksanteck-
ning säger: Han var mycket god mot församlingen. Såsom prost visiterade
han i Berg 1678. Afled 20 jan. 1702 och begrofs 20 mars.

G. 1) 1670  m. företrädarens änka Margareta Steuch.
2) m. Elisabeth Blix, änka efter fältskären och stadskirurgen Joh.  Brugman.
Barn: Anna, g. 1693 m. komm. i Stigsjö Dan. Elzedius, d. 1697; Margareta,

g. 1) 19/1 1702 m. konsist. not. mag.  Jonas Lidin,  2)  m.  khden  i  Nätra J. Nor-
lander, d. 1711;  Erik,  f. 1676, komm. i Hammerdal-Ström, d. 1713, begrofs i
Brunflo kyrka 21/2 1714.

16. Mag. Claes Halling (1703-13), f. 16 okt. 1669 i Södermanland;
föräldrar:  huspred. på Biby säteri, utn. khden i Selånger Elias Halling
och Kerstin Alander, befallningsm. Dan Alanders dotter,  som  gifte  om
sig med rådman Nils Jönsson Blanck i Hsand. Uppfostrad af styffadern,
blef han stud. 2 juni 1686 och efter grundliga akademiska studier fil. mag.
i Upsala 1694, ej 25 år gammal.  Då  Frösö rektorat följ. år skulle till-
sättas efter P. Kiörning, erbjöds befattningen åt Halling, emedan »han icke
allenast är af försvarliga qualiteter, utan ock väl bewant att præceptorera
för barn». Den 1 apr. 1695 aflade han publice i gymnasiet det erforderliga
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disputationsprofvet pro rectoratu och tillträdde Frösö skola s. å. En
särdeles duglig rektor, förestod han skolan till maj 1703, då han tillträdde
Brunflo pastorat, hvarå han på konsistorii rekommendation erhållit kon.
Carl XII:s fullmakt, dat. Punie 3 apr. 1702. Præses vid prästmötet i
Hsand 1708, prost 1710 och inspektor för Frösö skola till sin  död.  En
lärd  och  uppbygglig  ordningsman,  som satte den förfallna prästgården
i godt stånd. Afled 29 nov. 1713.

G . 7/6 1696 m. Catharina Bohlin, f. 9/4 1675, dotter af prosten i Själevad
Haquin B. Barnlös afled hon 24/6 1715. (Hennes personalier i UB. N. 283.)

Tr.: Grafverser öfver jur. stud. Mart. Sohlberg. Ups. 1689. - Diss. de Hercule
præs. P. Lagerlöf Ups. 1691. - De communione Platonica, præs. J. Schwede, ib. 1694.

17.  Mag. Sven Bidenius Renhorn (1715-24), f. 16 aug. 1673,
föräldrar: khden i Luleå Ol. B. och Catharina Burman, dotter af köpmannen
Mich. Biörnsson B. i Sthm. Efter mannens död 1679 ingick hon nytt äkten-
skap med befallningsmannen öfver lappmarken Hans Renhorn. Sonen
Sven kom 1684 till Piteå skola, 1689 till Hsands gymnasium och blef
stud. 14 okt. 1691. Efter åtskilliga konditioner i Sthm och aflagda aka-
demiska prof promov. fil. mag. 11 dec. 1700 i Upsala, blef han informator
för  kammarherre  H. Rålambs ende son Claes R.  År 1703 rector scholæ
i Torne; prästv. af biskop Wallin 1704; rektor vid trivialskolan i Hsand
med kgl. fullmakt 1705; utn. khde i Brunflo 1714, tilltr. 1715 och erhöll
nådig konfirmation på pastoratet 1716; inspector öfver Frösö skola s. å.;
utn. prost öfver Jämtlands norra kontrakt 6 aug. 1720 efter prosten S.
Hofverberg. Alltsedan han tillträdde pastoratet var han ofta sjuklig och
plågad af asthma och ros. Afled 11 maj 1724 och begrafdes med lik-
predikan  af  prosten  Klefberg.  Var utsedd till præses vid prästmötet
1725. Hans porträtt hänger i Brunflo kyrkas sakristia och återgifver
honom med öppna, särdeles vackra drag.

G. i Luleå stad 8/12 1703 m. Brita Steigman, dotter till landträntmästaren,
pärlfiskeriinspektoren i Västerbotten R. Steigman, d. 30/7 1743.  Fyra  söner  och
fyra döttrar, af hvilka följande lefde vid faderns död:

Olof Bidenius Renhorn,  f.  1706,  borgmästare i Arboga, beryktad partiman
och skribent under frihetstiden, d. 1764;  Jonas,  min.  adj.,  mag. 1737,  d. 19/11 s. å.
i Sthm;  Brita Christina,  g. m. regem. past., utn. khden här Joh. Sparrman;
Catharina Elisabetha, f. 12/2 1716, g. 29/6 1736 m. landtmätaren i Gefleborgs l.
Gabr. Esping.

Tr.: Diss. de venatione præs. J. Salenius, Ups. 1697. - De regimine sæculari
pontificis Romani præs. H. Forelius, ib. 1698.

18.  Johan Holmberg (1726-35), f. 1677 i Holms by, Resele s:n,
af bondfolk. På grund af fattigdom började han sent sina studier i Hsand,
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reste därefter ner till Lund och inskrefs ss. student 1705. Då fältmar-
skalken  M.  Stenbock  kallade  alla  behjärtade män till landets försvar
mot danskarne, följde han och många studenter med honom denna maning
och tjänstgjorde såsom volontär vid garnisonen i Malmö 1710; prästv.
och tjänstgjorde ss. adj. vid Röke och Torups församl. i Skåne 1712, sedan
ss. kaplan i Ystad, blef batalj. pred. vid Västra Skåningarne 1714 samt
regem. past. 1717. Vid ortregementenas sammanslagning 1721 blef han
reducerad, och oaktadt K. Maj:ts befallning till Ven. Consistorium i Lund
att uppföra honom på förslag till första lediga pastorat i Skåne, blef han
ss. utstiftes af konsist. förbigången. Under sådana förhållanden åter-
vände han med kungl. rekommendation af 23 dec. 1723 till först ledig-
blifvande gäll till hemorten 1724 och fick till en början sin verksamhet
som extra predikant i Boteå och tillträdde det lediga Brunflo 1726. Hade
sköna gåfvor, säger Tunæus. Afled 10 sept. 1735, begrofs d. 29 s. m. i
egen graf i gången invid koret med likpredikan af prosten Klefberg öfver
Rom. 8: 28. Till åminnelse af honom och hans maka skänktes en sockne-
budskalk till Brunflo kyrka.

G. 1720 m. Helena Wackling, dotter af grosshandl. W. i Malmö, omg. 10/6
1755 m. häradshöfd. Johan Wasell i hans 2:dra gifte.

Barn: Olof, f. 1727, khde i Resele; Engla Margareta, f. 2/3 1731, g. 1757 m.
khden  i  Sollefteå  Jonas  Biberg;  Johannes,  student,  d. i mars 1741 i Brunflo;
Jonas,  f.  1733,  landtmät.  i  Gefleborgs  l.,  slutl.  postmästare    Bollnäs  1793-
1808, d. 1818; Johanna Sophia, f. 16/12 1729, g. 1749 m. löjtn. Ambrosius West-
ring,   omg.   1776  m.  khden  i  Refsund  Magn.  Nordenström;   Botila  Christina,
f. 1735.

19.  Mag. Johan Eriksson Sparrman (utn.  1736),  f.  13  juni
1697 i Brunflo,  son till häradshöfdingen öfver Jämtl. och Härjedalen
Erik Sp. och Anna Margareta Blix. Stud. 18 febr. 1715, fil. mag. i Upsala
1722, afl. prästex. i Hsand 10 febr. 1725 och tjänstgj. som nådårspräst
efter khden Bidenius Renhorn här; därefter anställd vid Kgl. Artilleri-
regementet i Sthm först ss. aftonsångspred., sedan ss. utn. regements-
pastor och led. af Hofkonsistoriet; kallad af församlingen erhöll han nådig
fullmakt på Brunflo pastorat dec. 1736, men sjuknade och afled i Sthm
15 mars 1737 före tillträdet.

G. 1)  25/1  1726  i  Brunflo  m.  Brita Christina Renhorn,  dotter  af  khden
n. 17, d. 8/5 1730, begr. i Artillerikyrkan i Sthm.

2)  i  Sthm  21/9  1731  m.  Sara Lind,  som  fick  ett  nådår i Brunflo, d. i
Sthm före 1753.

Barn: Anna Margareta; Erik; Carl.
Tr.: Grafverser öfver prostinnan Cat. Bohlin 1715. - Diss. de devotis pro patria

præs. J. Hermansson. Ups. 1720. - De fatis Jemtiæ præs. F. Törner, ib. 1722.
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20.  Isak Alstadius (1738-53), f. 6 jan. 1685 i Refsund; föräldrar:
khden Carl A. och Magdalena Berghemia; stud. i Upsala 30 sept. 1701,
där han uppehöll sig i 22, år utan att ha aflagt något exercitium publicum;
prästv. af biskop Nordlind till e. o. pred. vid gardet 1724; kollega i St.
Clara skola 1725, senare i Sthms trivialskola, där han blef konrektor 1728;
afl. past.-ex. 28 juli 1736 i Hsand; utn. med kgl. fullmakt till khde i Brun-
flo 27 juni 1737, tilltr. maj 1738. Hans pastorala verksamhet var icke
klanderfri. Han måste år 1745 med ed fria sig i en målsak med Brita
Treffenberg, blef sakfälld för det han tillåtit brännvinsförsäljning i präst-
gården, förhållit sig vårdslöst vid ett dop, och Domkapitlet, som icke utan
synnerligt missnöje skärskådat dessa mål, gaf honom skarp förmaning.
Ännu värre blef det, sedan han fått till hustru en slöserska, känd för
dagligt fylleri, hvilken genom sitt lefverne och bannmål gjorde att adjunkten
måste fly huset; själf fick han ett halft års suspension, återfick väl ämbetet,
men på grund af hans ålderdom tillsattes en vice pastor, som skötte pastoral-
vården. Han dog ej långt därefter 10 november 1753 och begrofs i Näs
kyrka,  där  hans  porträtt  finnes.  Bokauktion anställdes efter honom i
mars 1754; ett präktigt exemplar af Berlenbergska bibeln undantogs för
Hsands gymn. bibliotek.

G. 1748 m. Anna Kiellman, f. 1716, änka efter brukspred. Petrus Hamberg,
flyttade till Näs i nov. 1755.

Tr.: Grafverser vid modern Magdalena Berghemia död 16/6 1707. Verser vid
komm. Lars Hellbergs och Elisab. Flodalins bröllop i Berg 5/12 1709. Grafqväde
öfver khde Claudius Halling 1714.

21.  Johannes Nording  (1755-74),  f.  24  juni  1692  i  Jernsta
by,  Nordingrå,  son af bonden Hans Olofsson;  kom i skola 1703, stud.
12 okt. 1713, prästv. till adj. i Gudmurldrå 1722, utn. pastor i Hede 1725,
tilltr. 1726,  erhöll utom förslag transport till Brunflo genom kgl. full-
makt 7 okt. 1755. Besynnerligt envis. När han var pastor i Hede och
återvände från en duplikation i Wemdalen, körde han omkull midt i en stor
backe; han plägade ständigt köra öfverdådigt. I stället för att fortsätta
färden, vände han uppför igen för att det nu skulle gå bättre. I flygande
fart bar det utför, men han stjälpte ånyo på samma ställe. Än en gång
vände han om, men vid nedfärden bröt han benet på kuppen.  Han lär i
sin inträdespredikan här låtit inflyta »att han kom ifrån Skarphede till
Torrflo». Under hans tid började den gamla korskyrkan i Brunflo bli
mycket bristfällig, och vid kyrkovisitationerna yrkade biskop och prost
ifrigt på hennes ombyggnad, men församlingen kunde ej enas vare sig om
byggmästare eller ritning.  Omsider  hade  det  kommit därhän, att bygg-
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mästare och arbetare anländt, då församlingsborna ånyo gjorde svårig-
heter.  Men  en  vacker  morgon  funno  de  till  sin häpnad att kyrktaket
var delvis aftaget och rifningsarbetet i full gång. Det var khde Nordings
adj. och måg, P. West-Eurén,  som  på  vinst och förlust gjort slag i sa-
ken. Afled 9 maj 1774.

G. 1) m. Christina Flodalin,  änka  efter  hans  företrädare  i  Hede  khdarne
O. Drake och N. Klingberg. d. 25/6 1730.

2) 24/6 1731 m. Catharina Lund, f. 1707 å Frösön, dotter till länsman Johan
Lund  därstädes.  Hon  slöt  sin  gudeliga  83-åriga  med många djupa sorger blan-
dade lefnad 25/12 1790 i Råneå hos mågen.

Barn i senare giftet: Christina Elisabeth, f. 1732, d. i Råneå 7/10 1799; Jo-
han Magnus  och  Olaus,  omkommo  4/10  1747  jämte  4  andra  personer  på  Stor-
sjön mellan Wattjom och Hara i Oviken;  Catharina  Margareta,  f.  1745,  g.  m.
adj., sedan khden i Råneå P. West-Eurén.

22.  Dokt. Wilhelm Gustaf Zetterberg (1776-1807), f. 14 mars
1739 på Lida i Sätterstad s:n i Södermanland; fadern Nils Setterberg,
frälseinspektor på Norrby säteri i Bogstad församl., modern Christina
Schebom, bonddotter från Västergötl., afled här hos sonen 1784. Stud.
1760, fil. mag. i Upsala 1764, prästv. i Strängnäs 1765, adj. vid Maria
Magd. församling i Sthm 1768 o. 69, förordn. till aftonsångspräst vid
Kgl. Artilleriet 1769 och i mars 1772 till regem. past. vid samma regem.
Erhöll kungl. fullmakt på Brunflo past. 25 juni 1776, tilltr. genast; præses
vid prästmötet i Hsand 1 febr. 1786, honor. prost i mars s. å., riksdags-
fullmäktig vid 1800 års riksdag och teol. doktor s. å. Afled 28 jan. 1807.

G. 1) 24/5 1768 m. Catharina Kiellman, borgaredotter, d. 23/4 1773 på Wreta,
Sättersta; barnlös.

2) 7/4 1774 i Sthm m. Anna Froman, officersdotter, d. 21/5 1778.
En son: Nils Ulrich, f. 1775 d. 6/8 1789.
3) 4/5 1779 m. Magdalena Åman, komm. dotter fr. Frösön, d. 29/6 1795.
Barn: Anna Christina, f. o. d.  1780;  Jacob Wilhelm, f.  27/4  1781;  Gustaf,

f. 1782 o. d. 1785; Magdalena Maria, f. 1784, d. 1785; Gustaf Wilhelm, f. 20/9 1785,
komm. i Rätan; Tvill. Magdalena och Christina, f. 7/8 1788 d. s. d.

4) 3/3 1796 m. Anna Dahlberg, torparedotter fr. Ope, f. 19/4 1771, d. i Sunds-
vall 2/12 1850.

Barn: Nils Wilhelm, f. o. d. 1798; Wilhelm, f. 21/6 1800; Nils Gustaf, f. 19/1
1802, kontraktsprost och khde i Berg; Gustava Wilhelmina, f. 4/7 1804, g. 30/11
1829 m. hamnkapten Anders Nordström, d. i Sundsvall 3/2 1855.

Tr.: De vegetatione mineralium, præs. J. G. Wallerius, Ups. 1763. - De gigantum
reliquiis, id. præs., ibid. 1763.

23.  Dokt. Daniel Backman (1808-19), sist khde i Tuna.
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24.  Mag. Olof Dillner (1820-52), f. 14 nov. 1780 i Klöfsjö;
föräldrarna. Carl Sivertson D., korpral, arrendator och rusthållare, och
Ingeborg Olofsdotter, flyttade 1784 till Bodal i Brunflo. Efter vanliga
skolstudier stud. i Upsala vt. 1802, promov. fil. mag. 14 juni 1806, prästv.
10 aug. s. å. till adj. hos komm. Söderholm på Alnön; nådårspred. i Ljus-
torp 1807, past. adj. i Selånger 1808, v. kollega vid Hsands triv. skola
1810, afl. past. ex. 1811, v. konsist. notarie febr. 1812, v. konrektor 1813,
ordinarie kollega 26 jan. 1814, e. o. kgl. hofpredikant 1 apr. 1816, talare
vid jubelfesten 1817. Med kgl. fullmakt utn. khde i Brunflo febr. 1820, tilltr.
1 maj s. å., hon. prost juli 1824. Stiftsfullmäktig vid riksdagen 1828; v.
kontr. prost 1831 och ordin. 1834, predikant vid prästmötet i Hsand 1839.
LWO. 1848. Det säges, att hans utnämning till Brunflo berott på en mer
eller mindre afsiktlig förväxling med hans släkting,  den  högt  förtjänte
d. v. regem. past.  Johan Diller, som innehade rum å förslaget och ehuru
han ej vunnit pluralitet vid valet dock  fått  löfte  om  pastoratet.  Säkert
är, att då den sistnämnde kort därpå kallades till khde i Östra Ryd i
ärkestiftet, han i sin tacksägelseskrift framhöll, hurusom han blifvit husvill
och bedragen. Prosten Olof Dillner var en kvick och spirituell sällkaps-
människa, gästfri och öppen till lynnet. Afled 25 sept. 1852.¹

G. 16/9 1819 m. Brita Margreta Svedberg, f. 8/7 1800, dotter af assessorn
Eskil  Svedberg  och  Br.  Christina  Backlund  i  Dombäck,  Grundsunda,  d.  22/2
1872.

Barn: Eva Eskilina, f. 5/8 1820, g. m. prosten och khden E. Arbman i Sunne;
Brita Karolina, f. 9/11 1821, g. 1843 m.  löjtn.  Erik  Wikström  i  Brunflo,  omg.
1855 m. häradsh. Carl Olof Granbom i Ljusdal, Helsingl.;  d. 1870;  Ingeborg Ul-
rika, f. 23/3 1823, g. m. rådm. och apotek. Gottfrid Arbman i Köping; Klara
Magdalena  (Malla),  f.  12/7  1824,  g.  m.  komm.landtmät.  Erik  Backman;  Carl,
f. 12/12 1825, styrman, bosatt i Australien; Olivia, f. 23/8 1827, g. m. sjökapten,
sederm.  bryggaren  Erik  Eman.  Arbman  i  Köping;  Thore, f. 14/8 1829; d. 16/5
1831 och Wendela, f. 14/11 1831, d. 7/12 s. å.

Tr.: Disp. pro ex. Notationes chirurgicæ, præs. C. Zetterström, Ups. 1805. - Ana-
lecta Braskiana, præs. E. M. Fant, ib.1806.

25.  Anders Olof Löfvenmark (1857-79), f. 14 sept. 1806;
föräldrar: brukspred. på Graninge Olof L. och Gustava Lovisa Carling.
Sonen, som vid faderns död gick i Hsands gymnasium, adopterades af en
akademisk lärare i Upsala, faderns ungdomsvän, hvilket möjliggjorde
hans fortsatta studier; stud. vt. 1825, disp. pro ex. 1829, företog under
1830 och följ. år vidsträckta utl. resor. Prästv. 4 juni 1837 till huspred.
hos änkegrefvinnan Louise Adlersparre på Gustafsvik i Värml. och afl.
kort därpå past. ex. 7 juli,  hvarefter  han  kom  att  de  20  följande  åren
________

¹ Prosten O. Dillners afbildning finnes i årsboken Jämten 1921.
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ägna sig åt en hel rad mindre ekonomiskt gifvande tjänster i hufvudstaden
ss. v. komm. i Hedvig Eleonora församl. i Sthm i slutet  af  s. å.,  kateket
i Maria församl. okt.-nov.  1838,  lärare  på  Sjömanna-sällskapets  skola
1 dec. s. å., syssloman och lärare vid Prins Carls uppfostringsanstalt för
fattiga och vanvårdade barn 1840-50. Erhöll nådigt tillstånd 24 juli 1844
att söka regala pastorat inom riket; efter att under åren 1852-56 tjänstgj.
dels såsom past. adj. dels såsom v. komm. i Catarina och Hedvig Eleonora
församlingar, utn. komm. i Jakobs och Johannis församl. 3 mars 1856,
tilltr. 1 maj s. å. och tjänstgj. ss. t. f. pastor  sommaren  1857.  Utn.  khde
i Brunflo 13 nov. och tilltr. 1 dec. 1857. »En respektabel och värdig präst-
man med imponerande, något hofmannalikt yttre. Utrustad med ett godt
hufvud, ganska mångsidigt bildad - bland annat hade han i sin ungdom
med  intresse  studerat  naturvetenskaperna  -  och  därtill van att umgås
i bildade kretsar». Med de breda lagren af församlingsborna stod han
mindre i kontakt. Han afled 8 okt. 1879. (Minnest. vid prästm. i Hsand
1883.)

G. m. Clementine Rosenberg, f. 4/7 1814 i Sthlm, d. i Refsunds prästgård 5/7
1881.

Barn, födda i Sthm:  Olof,  17/3  1843,  kontr.pr.  och  khde  i  Refsund;  Nils,
f. 2/7 1846, kontr.pr. khde i Sveg; Jakob, f. 29/8 1847, khde i Säfvar.

Tr.: De præcisione, qua situs corporis coelestis determinatur, præs. N. H. SE-
LANDER. Upps. 1829 - Tal vid öppnandet af sjömans-skolan i Stockholm d. 1 dec.
1838. Sthm 1838.

26.  Pehr Olof Frändén (1882-1910),  f. 19  juni  1823  i  Torps
s:n i Medelpad, där fadern Erik Fr. var orgelnist, modern Christina
Jonsdotter; stud. i Upsala vt. 1844, prästvigd i Stockholm 23 juni 1848
till past. adj. i Selånger, senare adj. i Sundsvall samt tillika fängelse-
predikant 1 febr. 1849; duplikant vid Sundsvalls elem. skola ht. 1849,
kantor därst. ht. 1850-vt. 1854; Past. adj. i Torp 18 jan. 1856 och i Indal
5 dec. s. å. samt past. adj. och v. past. i Torp 1857-60; past. ex. 2 juni
1861, past. adj. i Hafverö 7 nov. 1860, tillf. pastor i Sunne 20 juli och i
Sveg under khdeledigheten 4 sept. 1861. Utn. khde i Sveg 11 juli 1864,
tilltr. genast, förordn. till kontr. prost i södra kontr. efter N. G. Zetterberg
i Berg 2 juli 1879. Under hans tjänstgöring i Sveg inträffade olycks-
händelsen, att prästgården brann upp, hvarvid 2:ne af barnen blefvo
innebrända och de öfriga af familjen med knapp nöd undgingo samma öde
genom att från öfre våningen hoppa ned på den hårdfrusna marken, och
khden själf blef illa sargad af fönsterrutorna, han sönderslagit. Såsom
extra sökande i nåder utn. till khde i Brunflo 29 okt. 1880, tilltr. 1 maj
1882. Afled 10 dec. 1910. (Minnest. vid prästmötet i Hsand 1911.)
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G. 7/4 1859 m. Anna Christina Adolphina Leiditz, f. 7/7 1829, dotter av
brukspatron Adolf L. i Ljungå och Anna Marg. Gösling, och tidigare gift med v.
rektor D. H. Forssberg i Luleå; d. 6/8 1886.

Barn: Erik Adolf, f. 15/10 1860, postmästare i Lycksele; d. 24/6 1913; John
Petrus, f. 15/11 1862, e. jägmästare, bosatt i Grytan, Brunflo, d. 2/8 1922; Frans
Teodor, f. 7/8 1864 och Hulda Kristina, f. 5/4 1866, innebrända 8/3 1870 i Sveg;
Olof Axel, f. 29/7 1868, e. o. hofrättsnotarie,  kronofogde  i  Jämtl.  södra  fögderi
1905, sedan landsfogde i Älfsborgs län.

27.  Carl August Skog (1912-  ), f. 7 apr. 1859 i Röstånga,
Malmöhus l., son af Sven Skog, korpral vid Skånska husarerna, och Olivia
Olsdotter. Mogenhets. ex. i Fjellstedtska skolan i Upsala 19 maj 1882,
stud. vid Upsala univ. (Upl. nation) 30 maj 1883. Med befrielse från
prakt. teol. ex. prästv. i Hsand 24 juni 1886  till  past.  adj.  i  Nordingrå,
v. past. i Indal juni 1887-juni 1890; komm. i Edsele 31 dec. 1889, tilltr.
tjänsten på förordn. 1 juli 1890, med lön 1 maj 1891. Innehade resestip.
för präster 1891; utn. khde i Brunflo 23 nov. 1912, tilltr. genast.

G.  4/7  1888  m. Anna Maria Sondén, f. i Hellestad, Österg. 3/5 1860, dotter
af  bruks förvaltaren  i  Sonstorp  Ernst Gust. S. och Johanna (Nanna) Karolina
Rosén.

Barn: Ida Elisabeth, f. 5/5 89 i Indal, g. m. löjtn. vid Bohus reg. Einar
Ekström; d. 29/4 1917;  Anna Mathilda, f. 5/5 89,  tvilling,  lärarinna  i  Östersund;
Eva Maria, f. 25/11 90 i Edsele; Karin Lydia, f. 26/9 92, telegrafist i Östersund d.
3/12 1917; Carl Sigfrid Immanuel, f. 28/6 96, bergsingenjör.

Tr.: Hvad är den romerska katolicismen? Prisbelönt af sällsk. Pro fide et chri-
stianismo. Sthm 1892. - Vampyren af Silvanus, ib. 1895 (Nykterhetsskr.). - Den ka-
tolska kyrkan och Herrens lag, ib. 1896. - Har bibeln något att frukta af vetenskapens
framsteg? ib. 1896. - Hafva vi i vårt protestantiska land någon särskild anledning att
vara på vår vakt emot katolicismen och dess förvillande läror.  Föredrag hållet vid
Ev. Fosterlandsstiftelsens årsmöte 11 juni 1899, ib. - Ljus och skuggor. Rese- och
vallfärdsminnen från Tyskland, Österrike och Schweiz, ib. 1903. - »Satans synagoga»
eller afslöjandet af frimureriets fruktansvärda styggelser af påfven Leo XIII, ib. 1906.
- Alkoholen och fosterlandets försvar. Fosterländskt nykterhetsföredrag, hållet i Edsele
d. 2 sept. 1906, ib. 1918. - Röster från ofvan. Elfva predikningar. Gefle 1907.

KOMMINISTRAR I LOCKNE.

1.  Herr Lars i Brunflo (1435-47), bevittnade, att bröderna Göran,
Jöns och Olof Karlssöner af den ryktbara Skunkesläkten utlöste sin syster
Christina från fädernegården Hof i Hackås 29 juni 1435. Hennes arfvedel
300 mk silfver, utom kläder, koppar och grytor samt 50 mark. därtill,
bevisade den rikedom släkten besatt.  Enär  herr  Richard  vid denna tid
var khde, måste herr Lars varit kapellan, ehuru han ej uttryckligen så
benämnes; är ännu här 1447. (DN. 14 n. 48, 72.)
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2.  Stephan, var år 1486 kaplan i Brunflo; kom sedermera såsom
khde till Oviken. (DN. 3 n. 954.)

3.  Erich Jönsson (1518-23), omtalas uttryckligen ha varit khden
herr Nils' kapellan i Brunflo; blef sedan khde i Sunne. (DN. 14: n. 273,
393.)

4.  Herr Niels, nämnes 1550 ss. kaplan (Brunflo. kb).

5. Herr Jon, kaplan i Brunflo, bevittnade år 1551, att Peder
Månsson i Walne utfick 32 mk för sitt mödernearf i Loke (Behm, Ant.
om Lockne socken 1892, s. 24).

6.  Herr Anders, kapellan, bevittnade, jämte lagman Olof Hem-
mingsson, på Lockne kyrkovall marknadssöndagen 1559, att Lasse Olofs-
son i Berge och hans syskon utgåfvo 4 mark till Gudmund Thordsson i
Hemsjö för den odelsbörd denne ägde i Berge.

7.  Michael Jonæ synes 1563-64 varit kapellan i Brunflo, boende
i Näs, blef khde i Rödön, se där vidare.

8.  Jorond (Jonn) Nielsson (1600-01), »uverdig cappelaand til
Brunflo», som han själf kallar sig, har i ett odat. pappersbref afgifvit ett
vittnesmål angående de testamentariska bestämmelser Nils i Haxäng
uttalade, då han låg på sitt yttersta och kaplanen meddelade honom
sakramentet.  I tionderegistret  öfver Jämtl. och Härjedalen för åren 1600
-01 upptages herr Jonn Nielsson, skattande ½ spann för ett hemman i
Budde (Bodal?). Han var tydligen dansk eller norrman liksom den föl-
jande.

9.  Herr Anders i Brondflou (1604) erlade böter »for hann belade
sin festemöe förend brölluppit stoede».  Under  Baltzarfejden,  1612-13,
då de dansk-norska prästerna flydde till Norge, var enligt en fången jämt-
lännings bekännelse »herr Anders, förige capellanen i Brondflode, sogne-
prest i Offerdalls giellde». (Dokum. i Danske Rigarchiv.)

10.  Erich Jörgenson Schanke (före 1647), möjligen son till
khden Jörgen Erici i Refsund; lefde ännu i början af år 1647, då han vigde
ett brudpar i Offerdal, men torde dött ej så långt därefter. I en böneskrift
10 febr. 1651 till landshöfd. i Hernösand  nämner  prosten  Ol. Drake, att
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bete kaplan måste till sin sista dödstid tjäna här för kaplan uti en ringa
lägenhet och efterlåta änkan i stor eländighet.

G. m. Kerstin Larsson, änka efter khden Olof Svenonis i Rödön, som efter
Baltzarfejden  måste  »entvika  landet».  Hon  bodde  på  en  liten  jordepart  i  Sten-
gerd  i  Näs,  som  tillhörde  hennes  barn  i  förra giftet,   och   befriades   för   1650
års utlagor. (Hsands läns Landsbok 1650, s. 596 KA.)

11.  Jonas Erici Elnæus (1647-60?), f. i Söderala s:n, Helsing-
land, inskrefs ss. stud. 29 juli 1635 i Upsala. Han begärdes af sal. Christer
Posses fru till kaplan och admitterades till prästexamen af Upsala dom-
kapitel 22/7 1646. På prosten Drakes begäran om kaplan sände ärke-
biskop.  Paulinus honom 2 juni 1647 hit till Brunflo.  På tinget i Brunflo
5 dec. 1650 uppträder han å prosten  Ol.  Drakes  vägnar  och  klagar  på
en del af sockneböndema, att de ej fullgöra sin byggnadsskyldighet i
prästgården.

Hans änka lefde 1663.
Då lagman Laurentius Chelberni (Nerbelius)  i  Närby  i  Helsingland  gifte

bort sin dotter Catharina 1641  med  design.  lagman.  i  S.  Vesterbotten  Jacob
Grubb, skref Elnæus ett latinskt bröllopskväde på elegisk vers (Hels. Nat. matr.)

12.  Roald Drake (1661-70), sist khde i Lit.

13.  Magnus Flodalin (1671-95), khde i Berg.

14.  Anders Oldberg (1695-1705), khde i Lit.

15.  Daniel Jonæ Hammarin (1706-16), f. i Hamra by, Stigsjö
s:n.  Efter studier i Hsands gymn. stud. i Upsala 27 aug. 1681.  Sedan
han 1686 råkat i något kärleksförhållande, gick han en lång tid såsom
exspektant och visste ej hvad han skulle taga sig för,  till  dess  han  efter
13 års studenttid på kallelse af den sjuklige kapellanen Daniel Elzenius
i Stigsjö blef prästv. 17 juni 1694; adj. i Lit 1695 och utn. till kaplan i Brun-
flo 1704, tilltr. 1706. Bodde i Haxäng i Lockne. Han afled 1716.

G. 1) 29/10 1695 m. Barbro Oldberg, företrädarens syster.
2) m. Elisabeth Tideman,  dotter  af  kaptenen  vid  Jämtl. reg. H. T., änka

efter löjtnant Moback. Hon skänkte 17 febr. 1717 i testam. ett altarkläde af
blommerad gyllenduk till Lockne kyrka.

Barn: Elias, f. 27/7 1696 i Rödön, skräddare i Brunflo; Anna, f. 6/12 1697;
Elisabeth, f. 18/9 1702, g. 15/6 1719 m. korp. Pihlfeldt; Maria, g. 7/11 1719 m. läns-
man Pet. Klockhoff; Jonas, mönsterskrifvare vid gardet; Barbro?

16.  Lars Er. Hellberg (1717-35), f. 1682 i Hsand, son till kol-
legan, sedan khden Erik Hellberg i Ljustorp. Stud. 11 sept. 1701 i Upsala,
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prästv. 1708, utn. kollega vid Frösö skola 2 kl. 1707, 3 kl. 1714 och tjänstgj.
till 1 maj 1717, då han tillträdde komministraturen i Brunflo. Respondent
vid prästmötet i Hsand jan. 1721. Han var en rättskaffens och välvillig
man, enl. Tideman; ägde hemman i Grönviken i Näs s:n, men brukade Näs
prästbord 1730. Afled 23 dec. 1735.  Brunflo  förlorade  sålunda  khde
och komminister på samma år.

G. 5/12 1709 m. Elisabeth Flodalin, dotter till khden i Berg M. Flodalin.
Barn: Erik, f. 20/11 1710, komm. i Piteå, d. 1772; Catharina, döpt i Frösön 24/8

1712 g. m. komm. Erik Svedbelius i Fundbo, Uppl.; Magnus, f. 15/3 1714, skol-
lärare i Harg, sist komm. i Stigsjö, d. i Sthm 1761; Lars, f. 26/3 1716, d. begr. 13/4
12 dagar g.;  Barbro,  f.  1717,  en tid hos sin broder i Harg, g. m. Nils Jean
Dahlström, bildhuggare och snickare i Norrtelje; Elisabeth Margaretha, f. 26/10
1720, g. m. komm. i Hallen P. Festin;  Dorothea Helena,  f. 9/12 1721;  Magdalena,
g. m. Johan Ponsee, bokhållare vid Hille bruk; Carl, f. 6/6 1725, färgare i Öst-
hammar, g. m. Eva Juliana Mineur.

17.  Laurentius Edvall (1741-72), f. 1699 i Sundsvall, son af
rådmannen Hans Göransson och hans hustru Beata; efter skolstudier i
Sundsvall och Hsand stud. 30 okt. 1719, prästv. till adj. i Sunne 15 maj
1726, tjänstg. i Rödön 1727 och i Alsen 1732. När komministraturen i Brun-
flo blef ledig efter företrädaren, anställdes val i början af år 1737 mellan
de missiverade, näml. nådårspred. i huset Abel Brunner, adj. i Oviken Joh.
Orstadius och L. Edvall. Den sistnämnde erhöll de flesta rösterna, men
valförrättaren anmälde, att Edvall om sin medsökande Brunner skam-
ligen brukat omdömet, att han vore en fantast, hemställande om valet
under sådana förhållanden kunde gälla. Äfven en del ståndpersoner hade
yrkat  på  upphäfvande  af  valet.  Efter mycket trassel befallde K. Maj:t
att nytt val skulle anställas, som ock försiggick i juni månad 1741, då
segern ånyo tillföll Edvall, hvilken erhöll fullm. 15 juli s. å. Medan striden
pågick halfverades lönen mellan Edvall och Brunner. Komm. Edvall
bodde i Åsen i Näs, där han köpt sig ett hemman. Han afled 14 sept. 1772.

G. 26/8 1733 i Alsen m. Margareta Bång, dotter af länsman And. B. i Offer-
dal och Brita Mosesdotter Lund.

Barn:  Johan,  f.  7/12  1733,  2:dre  landtmätare  i  Upsala  län,  d. i Upsala
3/2 1818; Brita Christina, f. 1734, ogift, d. 11/5 1815 i den s. k. prästgården i Åsen;
Christian,  f.  1740,  adj.  hos  fadern,  skeppspredikant på ett af ostindiska kompa-
niets fartyg 1768, d. och begrafven 1769 i Canton; Lars, f. 7/10 1744; Carl, f. 26/9
1753, guldsmed, d. hos sin son prosten L. Edvall i Oviken.

18.  Jöns Bosén (1774-92), f. 10 aug. 1721 i Bodsjöbyn, Bodsjö
s:n, son af bonden Per Jönsson och Gertrud Broddesdotter. Stud. i Upsala
vt.  1742,  prästv.  1746  och  past. adj. i Hede 1747, past. adj. i Berg juli
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1756. För sin uraktlåtenhet att behörigen uppläsa en efterlysning, hvilket
haft till följd att den efterspanade Silfverhjelm lyckats rymma till Norge,
blef  Bosén  1757  dömd till böter och förvägrad att erhålla förslagsrum
och befordran till ordinarie prästämbete i församlingarna närmare norska
gränsen. Detta förbud upphäfdes af K. Maj:t först 14 sept. 1768. En 17-
årig, nog så tryckande verksamhet som adjunkt kunde väl betraktas såsom
en tillräcklig försoningsgärd, när han omsider utnämndes till kapellan i
Brunflo 15 sept. 1773, tilltr. 1774.  Afled 7 okt. 1792.  Han  hade  gjort
sig i lifstiden känd som en skicklig lärare, yttrar konsistorium, utom det
att han användt kostnad på en sons fortkomst i studier. Konsist. till-
styrkte dubbla nådår.

G. m. Anna Maria Hofverberg, f. 1731, dotter af khden Nils H. i Berg; d. i
Sunne 16/3 1810.

Barn:  Anna Cajsa, f. 1762, g. m. löjtn. I. Bolling i Tand, d. 3/5 1849;  Petrus,
f. 1765,  fil.  mag.,  förste  expeditionssekret.  i  Kgl.  kansliets  kammardepartement,
d. 1822; Brita Christina; Maria Margareta, g. m. fanjunkaren Näsman i Lockne.

19.  Lars Widenmark (1794-98), f. 10 sept. 1737 i Wi på Alnön,
där fadern Isak Eriksson var bonde.  Stud. vt. 1764, prästv. 18 dec. 1768
i Hsand till adj. här hos komm. Edvall och blef nådårspred. efter honom.
Till Locknes och Näs församlingars fria öfverenskommelse att taga honom
till socknepräst mot 10 à 12 t:r spanmål i lön utom andra förmåner, ger
konsist. sitt bifall 26 febr. 1774, då det länder Guds heliga namn till äro
och befrämjande af en sannskyldig gudaktighetsöfning och beqvämare
undervisning i vår kristendoms stycken;  utn.  komm.  i  Lit-Häggenås
1786 och efter Bosén utn. till komm. i Brunflo 5 febr. 1794,  tilltr.  i  maj
s. å. Drunknade i Locknesjön utanför Stensjö 13 juni 1798.

G. m. Hedvig Ulrika Touscher, f. 1748, d. i Lockne 30/4 1796.
Barn: Isac Daniel, f. 17/11 78, komm. i Löfånger; en dotter.

20.  Olof Omnberg (1800-15),  f.  24  jan.  1738, son till prosten
Ol. Omnberg i Nordingrå, stud. ht.  1756, disp. pro ex. 1765, prästv. 14
juli 1769,  hvarefter  han  tjänstgjorde  såsom  past. adj. och nådårspred.
i Nordmaling, tills han på kallelse af brukspatron Matth. Krapp, som fått
tillstånd  att  anlägga  ett  kapell  vid  Lagfors bruk i Ljustorps pastorat,
utn. 9 juni 1773 till brukspred. med 450 dr. kmt. i lön utom husrum och
andra förmåner; komm. i Refsund-Sundsjö 13 mars 1789, samt komm. i
Lockne 24 jan. 1800. Här bodde han i Tand. Han var en munter och
kvick man. Emellertid hände honom den oerhörda malheuren, att han
blef  kuggad  i  pastoral-examen, hvilket berott på att konsistoriales upp-
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fattade hans oriktiga svar såsom skämt med vederbörande. Då han en
gång predikade i Bräcke, kom en bonde sent inmarscherande i kyrkan,
hvarvid Omnbergs ord från predikstolen föllo: »Det är märkvärdigt hvad
Syrach säger . . . Men se på Per Olsson och hans nya peruk». Bekant är
hans uppläsande af en kungörelse om ett par vantar, som hans hustru
borttappat,  då  han  tillade:  »den som upphittat dem får behålla dem, så
lär sig syster Omnberg  en  annan  gång  vara  mer  aktsam».  Han  afled
18 dec. 1815.

G. m. Catarina Sandman, f. 1748, d. 7/11 1824 i Lockne.
Barn: Maria, g. 25/4 1793 m. länsman Sven Peter Åhrberg i Refsund, som

misshandlade henne och blef skild fr. tj. 1796; Gustava L., ogift; Catharina Mar-
gareta, g. 29/11 1801 m. gästgifvaren Olof Ol:son Falkenström i Fanby, Sundsjö;
Christina Helena, g. 18/10 1801 m. munsterskrifvaren Johan Sundell; Olava Char-
lotta, f. 22/9 1789 i Sundsjö, d. 25/7 1790; Olof Johan, f. 30/12 1792, underofficer,
furir, bodde i Lockne.

Tr.: Diss. de natura et indole montium diversa, præs. J. G. Wallerius, Ups. 1765.

21.  Erik Nordenberg (utn. 1816), var komm. i Lit, då han såsom
sökande hit och efter vunnen pluralitet vid valet utn. 2 okt. 1816, men
sökte sig omedelbart till sin förra komministratur i Lit, den han återfick
30 juli 1817.

22.  Isak Ahlner (1818-35), f. 18 nov. 1769 på Alnön; föräldrar:
dagsverkskarlen vid Lögdö bruk Isak Pehrsson och Märta Larsdotter.
Oaktadt  djup  fattigdom  beslöto  de dock att hålla den begåfvade sonen
till studier, och han inskrefs vid 12 års ålder i Hsands skola. Efter 6 års
studier förlorade han sin fader, men genom moderns rådighet och äldre
syskons små välsignelserika bidrag kunde han fullfölja studiebanan och
blef student i Upsala 1792; prästv. 3 juli 1797 till komm. adj. i Attmar,
kom sedan till prosten E. Dillner i Tuna, där han äfven fick tillfälle att
handleda den unge Harfvefeldts första undervisning; extra predikant i
Sättna 1805-13 och en tid adj. i Selånger, kom han hit ss. adj. åt komm.
Omnberg, blef hans nådårspred. och sedan Nordenberg återfått Lits kom-
ministratur, dennes efterträdare. Han var en samvetsgrann och ömsinnad
prästman, bodde i Tand och afled ogift 11 apr. 1835. Samma dag han
nedlades på sjukbädden predikade han i Näs kyrka.

23.  Halfvar Gerdahl (1836-42),  f.  2  okt.  1788 i Uppgärde by
i Wemdal,  där fadern Jon Larsson hade ett hemman.  Stud. 29 sept.
1815, prästv. 24 nov. 1816 till past.-adj. i Hede, följande år v. komm.
samt ånyo past. adj. 1818, tjänstg. därefter i Hafverö, Hallen samt Ström,
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till dess han utn. till komm. i Brunflo 1836. Bodde här under sin tjänstetid
i Rise. Han var begifven på starka drycker, men stängdes vanligen inne
vid de tillfällen, då han befann sig i berusadt tillstånd. I ett obevakadt
ögonblick hade han emellertid brutit sig ut och dränkte sig i Locknesjön
annandag pingst 16 maj 1842.

G. m. Brita Christina Biberg,  f.  1786,  dotter  till  landsfiskalen Ol. Fr. Bi-
berg i Jämtl. och hans maka Christina Cathar. Huss. khdedotter från Oviken.

Barn:  Catharina  Christina,  f.  1821,  g.  m.  hemmanseg.  Esbjörn  Ivarsson
i Enge, Lockne; Johan Olof, drunknade ss. skolgosse i Storsjön utanför Kungs-
gården under skridskoåkning i nov. 1842, 19 år; Nils, arbetare i Solberg, Brunflo.

24.  Michael Olof Nordin (1846-57), komm. i Refsund-Sundsjö.

25.  Olof Hasselgren (1857-64), komm. i Lit-Häggenås.

26.  Nils Edström (1864-85), khde i Näs.

27.  Axel  Alfred  Wilhelm  Werner  Ohlsson  (1886-92),  sist
khde i Tuna.

28.  Anders Peter Bill (1893-97), khde i Attmar.

29.  Isak Peter Hörnfeldt  (1897-  ),  f.  29  sept.  1861  i  Arnäs
s:n,  föräldrar:  byggmästaren  Pehr  Hörnfeldt  och  Katarina  Arnqvist;
afl. mog. ex. vid Umeå lärov. 6 juni 1888, stud. ht. s. å.; efter aflagda exa-
mina prästv. i Hsand 6 jan. 1894 till past.adj. i Umeå, past.adj. s. å. i
Burträsk, v. komm. i Alanäs 1 maj 95, komm. adj. i Häggenås 1 okt. 96,
utn. komm. i Lockne 9 okt. 1897, tilltr. genast.

G. 18/7 1895 m. Maria Karolina (Lina) Bäckström, f. 1/12 1866 i Bygdeå,
dotter af landtbr. och smeden Elias Bäckström och Brita Katarina Boström.

Barn: Olof Gunnar, f. 9/4 1896 i Alanäs; Per Olof, f. 2/8 98 i Lockne; Gun-
hild Karolina, f. 7/10 1904, Ragnar Elias, f. 8/7 06.

SOCKENPREDIKANTER I LOCKNE OCH NÄS.

1.  Lars Widenmark (1774-86), se ofvan komm. i Brunflo.

2.  Gustaf Adolf Öhrbom (1797-98), f. 16 juni 1762 i Brunflo,
son af ryttmäst. Anders Ö. och Kristina Ruuth. Stud. 1780; på kallelse till
huspred. af generalskan frih:n Anna Helena Sjöblad, f. Cronstedt, prästv.
i Upsala 1783, komm. adj. i S:t Katarina 1784-86,  utn. hofpredikant hos
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hertig Fredrik Adolf 1786, adj. hos khden i Danviken och Sikla till  1790,
tjänstgj. i fält ss. pred. vid Södermanl. regem. till krigets slut och försam-
lingspräst vid spinnhuset. Han utn. till socknepräst här 21 juni 1797,
sedan prosten Zetterberg inberättat till konsist., att Lockne och Näs
förenat sig att bevilja honom 4 kappar korn  af  hvarje  rök,  med  villkor
att de ej ålades att hålla socknepräst, när Öhrbom afginge. Han afled re-
dan 1 juli 1798 i Lockne, ogift.

3.  Magnus Nordenström (1810-14), f. i Refsund 25 juni 1779,
son till inspektor Johannes Nordenström;  stud.  i  Upsala  1797,  prästv.
6 juli 1805, sockenpred. i Näs 1810-14. Död ogift i Sunne 9 okt. 1815.

4.  Olof Gustin (1815-26), sockenpräst i Lockne 11 febr. 1815,
tillika socknepred. i Näs 13 sept. s. å., utn. komm. i Hede-Wemdalen 19
maj 1824, tilltr. 1826, sist khde i Hede, se Hede.

KOMMINISTRAR I NÄS.

1.  Anders Byström (1844-48), se komm. i Torp-Borgsjö.

2.  Matthias Häggmark (1848-66). se komm. i Själevad.

ÖSTERSUNDS STAD.

Med afslag å en framställning om kapellanstjänstens i Brunflo tudelning god-
kände K. Mjt 30 apr. 1793 Hsands konsist. förslag, att en extra predikant skulle
anställas, aflönad af pastor med 12 t:r och hvad af staden Östersund kan inflyta och
med skyldighet att hvar 3:e söndag predika i staden. som skall vara betänkt på en
kyrkas uppbyggande, samt tillika biträda pastor, mot att han njöte fri kost och öfriga
förmåner som adjunkter åtnjuta, till dess staden kunde själf underhålla sin präst.
Genom domkapitlets beslut 29 nov. 1820 fick staden egen predikant, hvars tjänst från
1843 betraktades ss. ordinarie. Från 1 maj 1907 utbyttes tjänsten mot en kom-
ministratur, och från 1913 äger staden egen khde.

EXTRA PREDIKANTER.

1.  Erik Nordenberg (1793-1811) sist khde i Lit.

2.  Erik Gustaf Nordell (1811-13) vann aldrig befordran till
ordinarie tjänst, afsatt 1826.

3.  Gunnar Hellberg (1813-15) sist khde i Sundsvall.

4.  Marcus Wickner (1815-20) d. ss. v. komm. i Ö. Kalix 1836.
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STADSPREDIKANTER.

1.  Anders Ocklind (1821-43), f. 1 jan. 1790 i Mörsills s:n, son af
bonden Jon Jonsson i Öfver-Ocke. Stud. 1 okt. 1811, reste på hösten
1813 på kondition till kammarherren grefve Ruuth på Räfsnäs nära Marie-
fred, prästv. 11 febr. 1816 till huspred. hos grefve Lars Fr. Cronhielm på
Qvartinge, erhöll ht. 1819 tillstånd att uppehålla sig i Upsala med villkor
att  under  ferierna  infinna  sig  till  tjänstg.  hos sin patronus;  disp. pro
ex. vt. 1819;  komm. adj. i Simtuna och Altuna i ärkestiftet  sept.  1818.
-nov. 1820; förste ordin. stadspred. i Östersund  29  nov.  1820,  tillika
pred. vid länshäktet med dubbel tjänsteårsberäkning 18 apr. 1821, vice
pastors namn, heder och värdighet 27 maj 1829. Afled 16 apr. 1843.

G. i Lockne kyrka 24/6 1821 m. Gustava Berg,  dotter  af  landträntm.  i
Jämtl. län J. Berg och Hedvig Regina Forsberg.

Barn: Regina, f. 26/3 1822, g. 1842 m. länsman i Berg Jonas Peter Sunding;
John, f. 16/1 24, rådman och handl. i Östersund, d. 13/9 1886; Carl, f. 9/10 25, rektor
i Skellefteå skola, d. 19/8 1905; Olof Emanuel, f. 17/8 27, v. häradsh., länsnotarie,
auditör, Östersund, d. 12/6 1899.

Tr.: Diss. Initia historiæ vaccinationis in Suecia, præs. C. Zetterström, Ups. 1819.

2.  Göran Palmqvist (1846-52), f. 22 jan. 1811 i Ovikens s:n,
fadern bonden Pehr Pehrsson. Stud. ht. 1836, prästv. 17 dec. 1837 till
komm. adj. i Säbrå, past. adj. i Ramsele hos khden P. Söderholm 1838,
pastorsadj. hos d:r A. A. Grafström i Umeå landsfslg. 1839, utn. stadspred.
i Östersund 26 juni 1844, tilltr. 1846, tillika pred. vid Jämtlands läns-
fängelse. Afled 27 sept. 1852. Var en mild och blid personlighet.

G. m. Fredrika Göthilda Linder,  dotter  af  komm.  J.  A.  Linder  i  Umeå
lfsg, flyttade såsom änka tillbaka till Umeå, d. 6/5 1859 i Baggböle.

Barn: Christina Carolina Helena, f. 1848, lärarinna vid kgl. lärarinnese-
minariet  i  Sthm,  d. 22/3 1909;  Johan Alfred Georg,  f. 1850, skolaris i Umeå, 1863
-64, d.; Brita Frida Georgina, f. 1852, lärarinna, d. 29/3 1876 i Almunge prästgård.

Tr.: Wid fru pastorskan Fr. C. Linders, född Fant, begrafning i Umeå, d. 19
jan. 1840, af G. P.  Umeå 1840.

3.  Nils Peter Wedin (1854-63),  f.  9  jan.  1814  i  Ragunda,  son
af komm. på Frösön Johan Wedin och Anna Christina Greta? Nilsdotter.
Stud. dec. 1833, prästv. 13 nov. 1841 till adj. hos khden N. Salén i Sunds-
vall, tillika fängvårdspred. åren 1841-49, past. adj. i Burträsk hos khden
Mützell 1849-51; past. adj. i Löfånger dec. 1851, utn. till stadspred. i
Östersund  9  maj  1853,  tilltr.  1854.  Erhöll  på  egen  begäran  afsked
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från  befattningen  29 juli 1863,  förordn. därefter aug. s. å. till v. komm.
i Häggenås, men afled redan 16 oktober s. å.  Ekonomiska  svårigheter
och ej så harmoniska förhållanden i hemmet kommo honom att söka tröst
i bägaren. Han var älskvärd, omtyckt, mycket musikaliskt begåfvad.
Stadsboma sökte nog hålla nöden utanför hans dörrar.

G. 17/10 1847 å Sofiedal i Skön m. Amelie Augusta Seraphina Norberg,
dotter af postinspektör Carl Fredr. Norberg.

Barn: Jenny Amalia Fredrika, f. 11/8 1848 i Sundsvall; Ida Augusta, f. i
Burträsk 3/1 1850; Agnes, f. 28/3 1851 i Burträsk, d. i Östersund 6/4 1857; Carl
Georg, f. 22/9 1852 i Löfånger; Hugo Nikolaus, f. 15/5 1854; Anna Hildegard, f.
27/6 1856 i Östersund; Clas Fredrik, f. 24/10 1857, d. 1/6 1858; Clas Fredrik, f. 22/2
1859; Knut Ferdinand, f. 1/7 61; Viktor Helmer Leonard tvill. f. 1/7 61, d. 8/10 63.

4.  Nils Theodor Feltström (1864-73), utn. stadspred. 2 nov.
1864, tilltr. genast, utn. khde i Hammerdal 3 juni 1873, se Hammerdal.

5.  Nils Olsson (1874-83), utn. stadspred. 1 juni 1874, tilltr. ge-
nast, khde i Berg.

6.  Erik Bodén (1884-90), f. 5 dec. 1848 i Dalarna, afg. ex. i
Västerås 27 maj 1874, prästv. 9 juni 1881 till v. komm. i Undersåker,
blef för försummelser rör. ecklesiastika uppbörden från Östersund dömd
till afsättning 12 nov. 1890.

G.  1884  m.  Anna Alexandra Amanda Titze,  f.  1856,  dotter  af  khde  J.  T.
i Ytter Hogdal.

7.  Karl Leonard Östman (t. f. stadspred. 1 nov. 1889-1 maj
1891), komm. i Säbrå.

8.  Johan Olof Edström (t. f. stadspred. maj 1891-1 jan. 93),
komm., sedan khde på Frösön.

9.  Jonas Alfred Edström  (t.  f.  stadspred.  1893-15  juni  95),
sist khde i Piteå stad.

10.  Gustaf Öhrstedt (t. f. stadspred. 15 juni 1895-30 apr. 1907)
Blef därefter vakanskomm. och sedan förste khde i Östersunds stad 11
jan.  1913, se Östersund.


