
JÖRN.
(Västerbotten.)

Det kungl. bref 8 okt. 1823, som bjöd, att den till Skellefteå hörande kapell-
församlingen Norsjö skulle vid nästinträffande khde-ledighet utbrytas till eget pasto-
rat, hade på samma gång förordnat, att ett nytt kapellag Högheden skulle samtidigt
inrättas. (HST 1823. n. 11.)  Genom ett senare kgl. bref 8 dec. 1832 medgafs, att den
nya kapellkyrkan kunde lämpligare förläggas vid Jörn, som blef kapellagets fram-
tida namn (HST 1833, n. 4, 5).  Afskiljandet skedde 1834.  När i sin ordning Norsjö
pastorat var moget för en delning, erhöll Jörn 25 apr. 1871 rätt att bilda ett eget re-
galt pastorat, hvarvid därvarande kapellpredikantstjänst skulle indragas. Utbryt-
ningen försiggick 1892.  Under den tid  Jörns  pastorat  tillhörde  Härnösands  stift
var kyrkoherden ende präst i församlingen.  Senare tillkom en e. o. prästbefattning
1908, som enl. beslut af påföljande år skulle förvandlas till komministratur.

I den från öfriga bygden tämligen afskilda församlingen uppfördes ett litet pri-
mitivt kapell, där khden i Norsjö från och med 1836 årligen höll 3 predikningar.  Då
Jörns socknemän år 1840 begärde en fjärde gudstjänst, upptogs detta mycket onå-
digt af Norsjö sockenstämma.  Först 1848 fick församlingen en egen e. o. kapellpre-
dikant, och 27 sept. 1857 invigdes Jörns kapellförsamlings nybyggda kyrka af då-
varande vice kontraktsprosten O. D. Klockhoff.  Uppförd i korsform med 8-kantigt
midttorn utgjorde hon ett vackert prof på den ekonomiskt mera vanlottade församlin-
gens offervillighet och den förste kapellpredikantens, Joh. Westerbergs, kärleksfulla
ifver och omtanke.  Än i dag förvarar kyrkan af hans konstfärdiga hand det prydliga
altarkorset med sin svepduk samt annan inre utsmyckning.  Orgelverket, byggdt af
Olof Andersson från Bjurträsk i Norsjö, var en gåfva, tillkommen genom årliga sam-
manskott af ungdomen i Jörn.  Kyrkan har i senare tid undergått restauration.¹

Prästerskapet i Jörn före 1892, se Norsjö.

KYRKOHERDE.

1.  Erik Ludvig Walter (1892-1909), f. i Sunnanå, Skellefteå s:n
23 sept. 1851.  Efter studier och mogenhetsex. i Umeå anställd som extra
lärare i Skellefteå lägre elem. lärov.  1872-73;  stud.  i  Upsala  ht.  1873,
_________

¹ Församlingens och kyrkans historia är tecknad i en illustrerad uppsats: En socken-
bild från Västerbottens skogsbygd af Viktor Södergren, intagen i Från bygd och vildmark
1915, s. 63.
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med befrielse från prakt. teol. ex. prästv. i Hsand 2 sept. 1877 och förordn.
till past. adj. i Oviken, befullm. komm. i Ullånger 11 juni 1878, förordn.
till v. komm. därst. 5 febr. 1879, till dess han tilltr. som ordin. 1 maj s. å.,
innehade tillfälliga förordnanden som v. past. i Nordingrå och Vibyggerå.
Med kgl. fullmakt utn. till khde i Jörn 29 jan. 1892, tilltr. genast, men kvar-
stannade såsom v. komm. i Ullånger till juni s. å.  Erhöll på egen begäran
afsked från prästämbetet från 1 sept. 1909.  Återinträdde i tjänstgöring
för Upsala ärkestift 10 nov. 1911 och blef vakanskomm. i Tillinge 1 maj
1912, emeritus 1922 och bosatt i Norra Kedum i Västergötland.

G. 1/7 1879 m. Hilma Erika Annell, f. i Löfånger 16/5 1849, dotter af hand-
landen Erik Joh. A. och Eva Vilhelmina Lindahl.

Barn: Elisabet (Elsa), f. 19/1 1891.


