
BYSKE.
(Västerbotten.)

Genom kgl. resolution den 20 dec. 1867 skulle den nordligaste delen af Skellefteå
socken kring Åby- och Byske älfvar efter dåv. khdens afgång afskiljas till särskildt
pastorat med kyrka och prästgård förlagda till Byske by samt senare en komministra-
tur inrättas i Finnträsk, så snart församlingen där uppfört kyrka och komministers-
boställe.¹  Genom en senare resolution 9 sept. 1892 bestämdes, att komministraturen
i stället skulle förläggas till Fällfors, högre upp vid Byskeälf.  Medel till de nya bo-
ställena vunnos genom afyttring af vissa delar af Skellefteå prästbord.  Byske kyrka
invigdes 13 okt. 1872, men Fällfors kyrka togs först i bruk 1913.  Ännu senare har
äfven en komministratur från 1 maj 1918 tillkommit i Byske kyrkoby.

Under namnet Bredhabyskie finnes orten första gången nämnd 29 juli 1337,
då Gudlef Bilder testamenterar halfva laxfisket in Bredhabyskio  till  Helgeandshuset
_________

¹ Redogörelse för de eckl. boställena 4. Västerbottens och Norrbottens län. 1915, s. 85.
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i Stockholm. (DS. 4: n. 3311.)  Inom nuvarande Byske sockens område finnas kvar-
lefvor af ett raseradt kapell vid Åbyn, som tidigare betjänades af Skellefteå präster-
skap, och vid Ytterstfors fanns i medlet af 1800-talet en brukskyrka och församling
med egen anställd präst.  Se Skellefteå.

KYRKOHERDAR.

1.  Carl August Asplund (1874-94), f. 19 mars 1841 i Umeå
stad, son till apotekaren Johan Olof Asplund och Catharina Maria Sollén,
khdedotter från Fredrika församling. Genomgick Umeå skola och Hsands
gymn., student i Upsala vt. 1861,  där  han  efter  vederbörliga  prof
prästv. 22 maj 1864.  Past. adj. hos d:r Nordlander i Skellefteå sept.
1864-juli 1865, i Wilhelmina juli 1865-maj 1866, t. f. pastor och v.
skolmästare 9 maj 1866, tillika v. kapellpred. i Örträsk 24 febr. 1869,
hvilken sistnämnda befattning han ss. ordinarie tillträdde 29 okt. s. å.
Past. ex. i Hsand i maj 1872, t. f. past. i Lycksele sommaren 1874. Erhöll
kgl.  fullmakt  ss.  khde  i  Byske nybildade pastorat 18 dec. 1874.  Efter
20-årig verksamhet här afled han 21 nov. 1894.  Han var en försynt,
godhjärtad och musikaliskt bildad man, som genom olyckliga affärsför-
bindelser råkade i ekonomiskt betryck.

G. 25/8 1871 m. Engelborg Carolina Renberg, f. i Hamrånge 22/3 1845; d. i
Byske 25/6 1882.

Barn: Carl Immanuel (Manne), f. i Örträsk 12/10 1872, bergmästare i Luleå;
Johan Gustaf Svante,  f.  12/11  1873,  disponent  vid  Dynäs  ångsåg;  Edla Maria,
f. i Byske 17/5 1875, d. här 13/5 1880; Elisabeth, f. 11/4 1877, g. 6/9 1900 m. Postmäs-
taren i Korsnäs Axel Häggbom; Augusta Carolina, f. 13/12 1878, d. i Byske 22/11
1881.

Tr: Predikan på juldagen (i Predikn. af prester inom Hsand st. 1. Hsand 1883).

2.  Olof Häggqvist (1897-    ), f. 3 mars 1849 i Säbrå, föräldrar:
hemmansägaren Jonas Johansson och Anna Persdotter. Afl. mogenhets-
ex. vid Hsands läroverk 26 maj 1874, stud. i Upsala ht. s. å., prästv. 3
juni 1878 i Upsala.  V. past. i Mo från 1 aug. s. å., v. past. i Junsele från
1 maj 1879, v. komm. i Graninge fr. 1 maj 1880, befullm. komm. å Hemsön
23 aug. 1880, uppehöll tjänsten på förordnande fr. 1 sept. till tillträdes-
dagen 1 maj 1881. Komm. i Ed 2 juni 1883, tilltr. 1 maj 1884. Vid valet
till khde efter Asplund i okt. 1895 erhöll J. Ehnmark pluralitet, men komm.
Häggqvist utnämndes af K. Maj:t med fullmakt af 20 dec. s. å. och tilltr.
1 maj 1897.  LVO 1914.

G. 29/7 1881 m. Elma Maria Östrand, f. 10/5 1852, dotter af khden Carl Östrand
i Frötuna, Roslagen, och Andreette Odén.
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Barn:  Ernst Benjamin,  f. 25/2 1884 i Hsand, pastoratsadj. i Byske, utn. khde
i Edsele 1919, d. i Byske 14/3 1921; Carl Olof, f. 20/7 1886 i Ed, jur. kand., e. o.
hofrättsnotarie, kanslist vid Upsala Universitet.


