
NORDMALING.
(Ångermanland, nu till Västerbottens södra kontrakt.)

Sedan gammalt tillhörande landskapet Ångermanland och Västernorrlands län
öfverflyttades Nordmalings socken genom Kgl. kungörelse 21 maj 1810 i admi-
nistrativt hänseende till Västerbottens län. Dess ecklesiastiska samhörighet med
Ångermanlands nordöstra kontrakt bibehölls emellertid intill delningen af Hsands
stift 1904, då Nordmaling kom att hänföras till Luleå stift såsom dess sydligaste för-
samling.  Den utgör ett bland de få medeltida pastorat i Norrland, hvilkas tillkomst-
tid ganska noggrant kan fixeras. Ursprungligen en del af Grundsunda¹ utbröts
socknen omkring 1480 till eget gäll, som till en början gick under benämningen Nya
kirkia (se khden n. 1). Det nuvarande namnet, som under formen Nordanmalinge
först framträder i en tingshandling,  utfärdad 22 nov. 1494²,  refererar  sig  tydligen
till socknens läge i förhållande till moderförsamlingen norr om malingen, d. v. s. den
skogsklädda  grusås,  som  än  i  dag  upptar  gränsområdet  dem  emellan.  Den
gamla  samhörigheten  mellan  socknarna  bestyrkes äfven af den omständigheten, att
3 byar i Nordmaling, näml. Afva, Rönnholm och Kronören eller Öresund, i kyrko-
rättsligt afseende varit lagda till Grundsunda, ett förhållande, som redan i samband
med pastoratsdelningen reglerades af ärkebiskop Jacob Ulfsson enligt ett i sistnämnda
kyrka förr förvaradt dombref af år 1480 (Hülphers, Ångermanland s. 259 not 6).

I den mot lappmarken angränsande delen af Nordmaling inrättades, ett kapellag
år 1808, sedan kapell uppförts i Bjurholms by. Genom kgl. bref 26 apr. 1815 utbröts
denna kapellförsamling till eget pastorat. (Se Bjurholm.) I nyare tid har moder-
församlingen  ytterligare  beskurits  på ett mindre område i nordöstrahörnet, som
jämte delar af Umeå landsförsamling enl. kgl. bref af 20 dec 1912 skulle fr. 1 maj
1913 bilda ett särskildt pastorat Hörnefors (se Umeå).

Nordmaling har sedan slutet af 1500-talet utom khden haft en komminister,
och ännu en komministratur har nyligen inrättats,  hvars innehafvare är stationerad
vid en i Norrfors år 1922 uppförd kyrka.

Den omkring år 1480 fullbordade stenkyrkan, som i förhållande till församlingens
dåtida storlek var ganska rymligt tilltagen, 57 aln. i längd, 21 i bredd, har vid uppre-
pade tillfällen undergått mer eller mindre genomgripande reparationer. Tidigast om-
talas sådana 1586 och 1614. Mot midten af 1600-talet förstördes taket och ena gafveln
till följd af vådeld, som enl. traditionen spridt sig från en närliggande badstuga.
Dröjsmålet med skadornas afhjälpande vållade, att ett af hvalfven senare instörtade.
Först  efter  15  år  iståndsattes  kyrkan genom påläggande af nytt spåntak.  Gudstjän-
_________

¹ I ett af underlagmannen i Ångermanland Lawrinz Karlson å tinget i Balandafjärd
25 jan. 1413 utfärdadt dombref rörande rågränsen mellan Geranäs och Bredviks byar nämnas
vittnes- och synemän från Ronaholm, Humblaholm, Levar, Lydhasiö (i nuvarade Nordma-
lings socken), Balandafierd (Banafjäl), Fornaby (Fanby) och Konungxuagh (Könsa?) i Grund-
sunda samt Hundzsiö i Gideå och Tefreno i Arnäs. Orig. på pergament, tillhörigt Jernäs
byamän, afskrift af C. G. Nordin 3 sept. 1785 (UB mss. E. 169).

² Brefvet tillhörigt Håknäs byamän, i afskr. af E. Modin, gällde vattengräns mellan
denna och Aura (Öre) byar.
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sten hade under mellantiden måst förrättas i ett norr om prästgårdsåkern uppsatt
träkapell. Kyrkan har sedan vidmakthållits genom förbättringar af större eller mindre
omfattning åren 1733, 1750, 1871, 1892 och 1906.

Inventarierna äro, från jämförelsevis sen tid. Den gamla altartaflan, förfär-
digad 1752 af modellören Hultman,  ersattes  vid  senaste  restaureringen  1906  med
en ny af Karl Tirén ordnad altaruppsats. Af de i den fristående klockstapeln häng-
ande klockorna är den mindre gjuten 1738, den större omgjuten 1761 af klockgjuta-
ren G. Meyer i Sthm.

Utom det 1922 i Norrfors uppförda kapellet finnas äfven ett par sådana till-
komna på enskildt initiativ i Nyåker och Hörnsjö.  Ett  fiskarekapell  har länge stått
vid Snöan.

I årsboken Från bygd och vildmark 1922 och 1923 ingå ett par uppsatser: Nord-
maling och Hörnefors af L. Karlfeldt, Nordmaling och Norrfors af A. Nygren, som
äfven innehålla afbildningar af pastoratets kyrkor.

KYRKOHERDAR.

1.  Laurentius Matie, curatus [1480], förste kyrkoherde i Nord-
maling.  I ett bref¹ till dominus Petrus,  curatus  i  Forsa,  Hälsingland,
dat. 21 mars 1480 »ex Nya kirkio in Angermannia», tackar han å försam-
lingens vägnar för den bok, som khden gratis unnat hans kyrka, och öfver-
sänder med sin farbroder och socknebo Thore Swensson 12 mark i af-
betalning för en inköpt messebok,  värderad till 30 mark och förut
tillhörig  Hög,  annexkyrka  till  Forsa.  Resten  skall  han  sända,  när
khden Petrus bestämmer tid, och synes vädja till hans mildhet om något
afdrag på lösesumman. Att Nordmaling afses med benämningen Nya
Kirkia, framgår af en nära samtidig uppgift i Stockholms stads tänkebok
1483-92, s. 95, där en Gunnar Tordsson i Leware i Nyiakirkio sochn i
Angermannaland 25 juni 1485 framträder inför rätten i en arfsangelägenhet.
Lefvar är just byn närmast intill Nordmalings kyrka. Den omständlig-
heten, att prästen 1480 anskaffar gudstjänstböcker för den nya kyrkans
räkning, ger oss en absolut säker hållpunkt för Nordmalings första fram-
trädande som eget pastorat. Khden, hvilkens fader bör ha hetat Mattias
Svensson, var antagligen född här i socknen och synes tidigare ha tjänst-
gjort i norra Hälsingland.

2.  Jon Jonsson [1533] erhöll i juni d. å. af kon. Gustaf I litteras
collacionis på Nordmalingx prestegell i Ångermanneland. (KGR 8, s. 231.)

3.  Herr Peder [1553-57] i Nordmaling utgaf 1553 till Kgl. Maj:ts
_________

¹ Brocmans afskriftsaml. i Vitt. hist. ant. akad.
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behof 3 mark i en hjälpgärd och 1555 en kostgärd om 1 t:a bröd, 1 t:a öl,
2 pund smör och 3 pd gäddor (KA). I mars 1557 härbergerade han i präst-
gården riksrådet Thure Bielke på hans resa från Finland.

4.  Nicolaus Pauli [1566-1601] har med sitt sigill bevittnat tionde-
längderna  under  dessa  år.  Han  afgaf  trohetsförsäkran  åt  kon.  Johan
III å Bjertrå landsting 29 okt. 1568, undertecknade jämte länsman Jerk
Andersson i Läjde och sexmännen socknens hjälpskattelängd för Älfs-
borgs lösen, däri hans lösegendom upptogs till: silfver 25 lod, pgr 20 mark,
messing 5 mk, tenn 5 mk, koppar 4 pd, kor 9, ungnöt 8, får 2, get 1, häst
1 för 20 mk, ston 2 för 7 mk, sammanlagdt värderadt till 297½ mk, hvaraf
han utlade tiondedelen med 29 mk 6 öre. Bekräftade Upsala mötes beslut
1593 och underskref Söderköpings riksdagsbeslut 1595. Genom kon.
Johans bref 25 jan. 1582 fick herr Nils i Nordmalinge förbättring på det
vederlag, han från 1575 uppburit, så att han hädanefter årligen skulle
bekomma 5 pund spannmål ur kyrkoherberget, men det utföll ej alltid,
hvaröfver  han  klagar  hos  domkap.  1596.  Kyrkan,  hvars  ena  gafvel
hade remnat, stod under reparation 1586, och då äfven den andra gafveln
befanns sprucken, begärde Nordmalingsborna understöd hos konungen,
som 22 juli 1587 beviljade 4 pund spannmål för hvartdera af de tvenne
åren.

5.  Olaus Jonæ Angermannus (1603-1621), här khde under
nämnda år och antagligen kapellan 1593. Han uppräknas bland de Ånger-
manlandspräster, åt hvilka Haquin Rhezelius dedicerade sin faders Psalm-
bok 1619. Äfven under hans tid var kyrkan i behof af förbättring, som
framgår af kon. Gustaf II Adolfs bref till Ångermanlandsfogden Anders
Eriksson 3 febr. 1614 med befallning att låta Nordmalings socken bekomma
10 t:r spannmål till dess kyrkobyggning.

6.  Petrus Petri Forselius (1622-58) var 1616-18 kapellan åt
prosten i Umeå Petrus Rudbeckius och sedan åt hans efterträdare Ol.
Njurenius. Nordmalings sockenräkenskaper för år 1622 bevittnas af khden
Petrus Petrejus. Han erhöll genom kgl. br. 17 apr. 1627 20 t:r årl. för-
läningsspanmål, samt 19 maj 1638 ytterligare 4 t:r som tillökning. År
1636 sände han ett par af sönerna att studera i Upsala, där de åtnjöto pri-
vat undervisning, men efter ett år hemkallades de på grund af då rådande
sjuklighet. Under sin visitationsresa 1642 gästade ärkebiskop Laurentius
Paulinus khden »i hans fattiga hybble» d. 17 juli. På tinget i Nordmaling
5 dec. s. å. uppböd herr Peder 20 markland i Bredvik,  som  han  köpt  af
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Peder Olufsson. Han deltog i ärkebiskopsvalet 1647 och afled 8 apr. 1658
enl. inskriften å hans i kyrkan ännu befintliga grafsten.

G. m. Anna Eriksdotter, dotter till khden i Löfånger Ericus Andreæ n. 6.
Af  barnen:  Petrus,  f.  i  Nordmaling  16/2  1626;  efter  ett  års  privatstudier

i   Upsala   intagen   i   Umeå   skola   1637,   sedan   i   Hsands,  stud.  i  Ups.  1643,
d. därst. 14/4 1645.  Universitetets rektor utfärdade ett latinskt program till hans
begrafning; Johan Persson¹, antog namnet Forsman, regementsskrifvare i Öster-
botten,  slutligen  ståthållare  och  kommendant  på  Cajaneborgs slott 1680, d. 1683
el.  84.   G.   m.   Susanna   Johansdotter   Pictorius,   kapellansänka   fr.   Nykarleby;
g. m. Eric Forzelius,  fältpräst  1650,  sedan  komm.  i  Burträsk  n.  4;  Catharina,  g.  m.
khde Gabriel Gammal i Wörå, Finland; d. därst. 29/9 1664 dagen efter sin man.

7.  Johannes Joanis Trast (Turdinus) (1659-68) från Väster-
botten. Stud. i Ups. 16 febr. 1625.  Komm. i Neder-Kalix 1627, tilltr.
som khde i Nordmaling 1659.  Då  församlingens  prästerskap  var  i  tur
att nedresa till riksdagen såsom ståndets ombud eller, som termen lydde,
då skottet stod på Nordmaling år 1664, blef khden därifrån befriad såsom
redan åldriger, och sonen, kaplanen Erik, ansågs därtill för ung. Afled enl.
Tunæus 1668.

Af barnen, hvilka år 1641 voro 5 till antalet och efter födelseorten antogo
namnet Calicius:  Ericus Joh. Calicius,  komm. i Nordmaling,  se  nedan  n.  6,
Petrus,  stud. 28/9 1661,  kollega i Hsands skola,  svagsint,  d. 1683;  Johannes, stud.
i Åbo;  vid  återresan  till Sverige erhöll han ett ampelt rekommendationsbref af
biskop Terserus, dat. 6/4 1662; blef sedan liksom brodern sinnesrubbad.

8.  Daniel Michaelis Solimontanus (1670-80), f. 10 apr. 1621 i
Stigsjö af bondeföräldrar i Solbergs by; under studietiden kallade han sig
Stigzelius,  men bortlade detta namn,  då han blef präst.  Stud. i Upsala
19 jan. 1646, apologist i Hsands skola 1647, kollega i 1:a klassen 1650.
Prästv. 1 sept. 1652 i St. Jakobs kyrka i Sthm strax före drottn. Christinas
kröning. Kapellan i födelsesocknen Stigsjö 1654, där han af sin svärfa-
der Daniel Larsson 1658 köpte ett hemman i Smöråker. Insände 4 juli
1667 en ansökan om bättre bröd, under åberopande att han varit 8 år
kollega och 16 år tjänat som kapellan. Utn. till khde i Nordmaling 1670.
Angifves död 1679,  men lefde ännu 14 mars 1680,  då han underskrifvit
_________

¹ Genom denne son kan khden Petrus Petri tillsvidare betraktas ss. äldste kände stam-
fader för den finska adliga ätten Forsman och till den bekante fennomanen frib. Yrjö-
Koskinen. I ett minnestal öfver denne säger K. F. Ignatius (Acta soc. scient. Fenn. T. 32, 1906),
att släkten härstammar från Sverige, hvarest dess äldsta medlemmar ända från reforma-
tionstiden beklädt prästtjänster, förnämligast i Ångermanland.  (Jfr Wasastjerna, Finska
adelns ättartaflor).
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en röklängd för socknen. Möjligt är, att han till och med lefvat in på föl-
jande år.

G. (enl. Tunæus) 3 ggr: 1) m. en dotter af den förmögne hemmansägaren
Daniel Larsson i Brunne;

2) m. Elsa Brunnera, khden i Harmånger Ol. Brunnius' dotter och samsyster
m. prof. M. Brunnerus i Upsala;

3) m. Anna Jonsdotter Wennman, borgaredotter fr. Umeå.
Af barnen, som antogo namnet Solander: Margareta, g. m. bonden Pehr Daniels-

son i Byn, Stigsjö s:n; Barbara, f. 1656, g. m. komm. i Nordmaling Jonas Atmarius;
Elsa, g. 1685 m. en länsman Jon Bergquist;  Martin,  f. 1666,  khde i Torsåker;
Daniel, f. 1669, khde i Piteå.

9.  Olof Plantin (1683-89), f. omkr. 1640, son af prosten och khden
Olaus Petri Njurenius i Umeå. Stud. i Upsala i nov. 1660, prästv. 1668;
skolmästare vid Umeå stads pedagogi 1670. Efter khden Solimontani död-
liga frånfälle anhöllo församlingsborna om våren 1681 hos konsist. i Hsand
att till khde få sin gamle kapellan Ericum Calicium, men som de befarade,
att han för sin ålderdom och långvariga sjukdom ej kunde godkännas,
begärde de komm. N. Bidenius i Själevad. Domkapitlet, som ansåg Cali-
cius mindre duglig, uppsatte emellertid tre på förslaget, däribland Bi-
denius, som efter aflagd profpredikan också valdes. - Plantin, som äfven
stått på förslaget, synes emellertid haft sina förespråkare, blef af Kgl.
Maj:t utnämnd och tillträdde 1683. Han afled förmodligen 1689 och be-
grofs i sina fäders graf i Umeå landskyrka.

G. m. Brita Forselia, dotter af borgmästaren Erik Forsell i Umeå.
Barn: Olof, f. 28/9 1672, khde i Wemmenhög i Skåne, men för sin ogudaktig-

het och vårdslöshet sedermera förflyttad till Röks pastorat, d. 19/2 1736 (Cavallin);
Magdalena,  f.  1675,  g.  1694  m.  hemmansägaren  Haquin  Ersson  Hallin  i  Mo;
d. ss. änka 2/2 1752;  Erik,  skolmästare i Lycksele lappskola,  d. 1704;  Margareta,
g. 1711 m. khden i Gylle i Skåne, Jakob Klingenberg; d. 1724.

10.  Petrus Martini Arctædius (1690-1716),  bondson  från  Yt-
ter-hiske by i Umeå socken, inskrefs vid Åbo universitet 1656 under
namnet Arectædius.  Förordnades  3  apr.  1663 till kollega i Piteå skola
i dn. Joh. Læstadii ställe och tillsades att med första förfoga sig dit;
prästv. 13 sept. s. å., komm. i Umeå lfslg. fr. 1666 till 1690, då han tillträdde
Nordmalings pastorat.  Predikade  vid  synodalmötet  i  Hsand 4 febr.
1694, öfver texten Ebr. 13:4. Prosten mag. Bohlin i Själevad klagade 1695
öfver kontraktisternas försummelse att kringsända konsistorii skrifvelser,
i synnerhet öfver herr Peder Arctædius, hos hvilken brefven lågo oafsända
hela månaden.  De fingo förmaning.  Domkapitlet skrifver 28 jan. 1716
till K. Maj:t:  Khden i Nordmaling,  en  mycket  åldriger  och nu på 3:dje
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året blind och uti stort elände liggande prästman, har hos konsist. sökt
pastoratet  till  sin  son  kapellanen  i  Anundsjö Olaus A. att uppdraga,
och församlingen enhälligt vocerat honom i faderns ställe. Konsist. begär,
att  han  därmed  må  blifva  benådad.  K. Carl XII resolverade fr. Lund
26 sept. 1716: Uppsättes fullmakt för Olaus Arctædius. Fadern afled
1719.

G. m. Anna Grubb, f. 1652, dotter af komm. i Umeå landsförsaml. Ol. Grubb.
Hon  gifte  sig  redan  vid  16  års  ålder  och  hade  med sin man 12 barn, 7 söner och
5 döttrar; d. 24/12 1731.

Af barnen: Mårten,  f.  1669,  sockenskrifvare  och  klockare  i  Nordmaling,
d. 22/2 1747;  själf  klockare i 40 år var han stamfader för en släktgren, som uppe-
höll klockaretjänsten i församlingen  utan  afbrott  till  1853;  Olaus,  f.  1670,  fa-
derns efterträdare;  Margareta,  g.  m.  komm.  i  Bygdeå-Nysätra  Dan. Randklef;
Anna,  f.  1683  och  Brita,  f.  1686,  ogifta,  lefde  en tid i sin broder Olofs hus,
bodde  sedermera  tillsammans  i  en  stuga  på  Wallen.  Här  hände  1  apr.  1759
den  olyckan,  att  Brita  svimmade  vid  brasan,  då ingen var tillstädes, föll i elden
och brände sig så illa, att hon om natten afled. Systern afled 23/11 1760.

11.  Olaus Arctædius (1716-28), f. 1670 i Umeå sn, son af företrä-
daren. Stud. i Åbo 1692, prästv. till faderns adj. 1696. komm. i Anund-
sjö 1701, tillträdde khdebefattningen i Nordmaling 1716, medan fadern
lefde. På prästmötet 17 jan. 1717 begärde han konsistorii rekommenda-
tion till landshöfdingen, att denne skulle tillhålla församlingen att bygga
och reparera prästgården, som alldeles lutade till undergång och ruin. Emel-
lertid uppbrändes prästgårdarna såväl för khden Arctædius som ock för
komm. Hellenius af ryssarna 1721. Till Konsist. kännedom hade kommit,
att en krog blifvit uppsatt på kyrkovallen nära intill kyrkan i Nordmaling,
hvilket enligt af khden inhämtad upplysning lände hans åhörare till efter-
tänklig skada, så till deras eviga som timliga välfärd. Konsist. påkallade
landshöfding frih. Palmqvists inskridande, hvilken efter föregången tings-
ransakning  gaf  kronofogden  order  att låta krögarestufvan omkullrifva
och förstöra. (Hdpr. 1724.) Vid den undersökning, som ägde rum i an-
ledning af prosten i Umeå Grubbs sträfvan för en förbättrad församlings-
vård,  kom  i  dagen,  att  khden  Arctædius år 1721 utfärdat attest åt en
till Umeå socken utflyttad piga, att hon var försvarlig i sin kristendom,
ehuru hon hvarken kunde läsa innan eller utan och ej hade de ringaste
begrepp om kristendomens hufvudläror. Men ännu värre saker androgos,
att khden af en kringresande äfventyrerska Maja Stina Fröling, som ut-
gaf sig vara en adlig dam, låtit förleda sig till ett skandalöst uppträdande,
hvilket föranledde Kgl. Maj:t att anbefalla extra ordinarie undersökning
af Svea hofrätt. Grämelse häröfver säges ha förkortat hans dagar. Afled
före 7 aug. 1728.
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G. 1) m. Dorothea Djupedia,  dotter  af  khden  i  Grundsunda  E. Djupedius
n. 10; d. 10/10 1701 i Anundsjö;

2) 1702 m. Helena Sidenia,  dotter  till  komm.  P.  Sidenius  i  Grundsunda;
d. 1759.

Barn: Anna Maria, f. 13/7 1703, g. m. rådman Pehr Bjur i Umeå; Petrus
Artedi, f. 27/2 1705, Linnés vän, läkare och berömd ichtyolog, drunknade i Amster-
dam 27/9 1735; Margareta, f. 22/10 1706; Helena, d. ss. späd 22/2 1708 i Anundsjö;
Elisabeth (Lisken), f. 5/1 1710, g. 20/9 1733 m. komm. Jonas Ljungberg i Umeå stad.

12.  Mag. Olaus Turdin (1730-45), var lektor i Hsand och till-
trädde efter åtskilligt valtrassel enl. kgl. resolution Nordmalings pastorat
sommaren 1730. Han anhöll om husesyn och kyrkoinventering, berät-
tandes kyrkobyggnaden till många delar vara felaktig och räkenskaperna
oafslutade,  af  prästebordsägorna  ungefär  1/3  vara  upplåtna till åtskil-
liga åbor, som den nu innehafva, förutom att en del åker ligger i linda,
alla dikena finnas igengrodda, gärdesgårdarna oduglige, och ängarne skog-
vuxne. (Hdpr. 15/8 1730.) Med kraftfull hand tog han ihop med präst-
bordets upprättande. Sist khde i Bygdeå.

13.  Mag. Johan Unæus (1745-66), f. 26 mars 1707 i Tillinge
prästg. i Upland, föräldrar: prosten och khden Jacob Unæus i Gudmundrå
och Brita Hernodia, khdedotter från Tillinge. Stud. i Ups. 6 okt. 1724,
prom. fil. mag. 18 juni 1734. Redan året förut 1733 prästvigd kallades
han till predikant vid Graninge bruk af inspekt. J. Clason, stannade där i
8 år, till dess han blef kollega i Hsands skolas 1 kl. 1741. Då Nordmalings
pastorat blef ledigt efter Turdins transport till Bygdeå, önskade försam-
lingsborna kalla khden M. Djupædius i Ö. Ryd till 4. profpredikant, men
Kgl. Maj:t afslog deras begäran, och efter vunnen röstpluralitet utnämndes
kollega Joh. Unæus 4 maj 1745 till pastor med anmodan att genast förfoga
sig hit. Prost 1764. År 1754 begärde khden Unæus 50 års nyttjanderätt,
räknadt från 1746, på den af honom upptagna Rismyran å Nordmalings
prästbord. Konsist. fann ansökan billig, men som denna uppodling kunde
vara efterträdarna till förfång; borde synerättens intyg häröfver meddelas
(Hdp. 4/1 1755). Från år 1761 var han besvärad af svindel, hvarför han
sällan kunde beträda predikstolen, men skötte likväl församlingsvården
till sin död, som inträffade 26 okt. 1766. Han och hans maka hade sor-
gen att se alla sina barn utom en dotter gå bort i förtid.

G. i juli 1734 m. Brita Sundia, f. 1709, dotter till prosten Ol. Sundius i Boteå;
d. i Hsand 1/4 1779;

Af barnen: Margareta Elisabeth, f. 30/11 1738 i Graninge; Johan, f. 18/9 1740;
Anna Catharina, f. i Hsand 24/4 1742; Gustaf, f. 1/6 1746 i Nordmaling, d. 26/1 1753;
Christina Sophia, f. 5/4 1753, g. m. khden i Ragunda Dan. Frisendahl.
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Tr.: De antiquitate gentis Suiogothicæ, præs. F. Törner, Ups. 1729. - De literis
mnemonicis, præs. M. Asp, ib. 1731.

14.  Olof Wattrang (1768-71),  f.  i  febr.  månad  1707  i  Hsand,
son till rådmannen och organisten Erik Hansson W. och Elisabet Olofs-
dotter Hellman, kronobefallningsman Ol. Hellmans dotter. Fadern afled,
då sonen var 10 år gammal. Stud. 26 aug. 1727, undergick prästexamen i
Hsand 17 okt. 1733 och prästv. till adj. åt prosten O. Turdin i Nordmaling.
Utn. till komm. härst. 30 sept. 1741, tilltr. 1742, och till khde 24 okt. 1767,
tilltr. 1 maj 1768. Afled 13 febr. 1771 af slag. Konsist. karaktäriserar
honom ss. en saktmodig, nitisk och rättskaffens prästman i lära och lef-
verne, vid sin tillstyrkan af dubbla nådår för änkan.

G. 1742 m. Maria Brita Renhorn,  f. i Luleå 9/4 1707,  dotter af kronofogden
i  lappmarken  Hans Renhorn  och  Christina Plantin,  prostdotter  fr.  Luleå  samt
syster till khde O. Turdins fru; d. 9/4 1779.

En dotter: Elisabeth, f. 8/8 1745, g. m. utn. khden Eskil Lindfors härstädes.

15.  Mag. Israel Lindahl (1773-93), f. 15 sept. 1718 i Umeå;
föräldrar: skolmästaren, sederm. komm. Olof Lindahl och Sara Hellberg.
Inskr. i Umeå skola 20 okt. 1725, for till Hsand 1731; stud. i Upsala 8
okt. 1735; fil. kand. 9 maj 1747. Höll s. å. å Västerbottniska nationens
vägnar ett tal i anledning af kronprinsen Adolf Fredriks val till Universi-
tetskansler; prom. fil. mag. 13 juni 1749; prästv. i Hsand dec. 1750 till
faderns adj. samt blef hans efterträdare ss. komm. i Umeå landsförsam-
ling 2 jan. 1756; utn. khde i Nordmaling 18 mars 1772, tilltr. 1773. Af-
led 28 aug. 1793. Honorarieprost.

G. 14/9 1758 m. Anna Elisabeth Bjur, f. 1/1 1737, dotter af rådman Pehr Bjur
och Anna Maria Arctædius; d. 10/5 1793 några månader före sin man. Af 13 barn
lefde vid föräldrarnes död 5.

Barn: Sara Margareta, f. 25/12 1759, g. 24/1 1786 m. komm. i Skellefteå Ol.
Renhorn, d. 1831; Olof, f. 27/10 1762, Græcæ ling. lektor i Hsand, d. 29/8 1832; Ca-
tharina Charlotta, f. 15/6 1770, g. 26/11 1795 m. khden i Berg Abr. Själander; Gustaf,
f. 21/1 1774 i Nordmaling, d. ung; Carl Petter, f. 30/3 1775, khde i Boteå; Elisabeth
Sophia,  f.  10/5  1777,  g.  29/10  1795 m. Carl Wahlström,  bruksinspektor,  sederm.
i Arboga; d. i Boteå prästg. 24/2 1872, 94 år 9 m. 14 d.

Tr.: De præstantia poeseos, p. 1, 2. præs. E. Hydrén, Ups. 1746-49. - Svea
rikes arffurstes h. k. h. Adolph Fredriks höga förtjänster samt synnerliga nåd emot
Upsala lärdoms-gille . . . uti wälment tal. Sthm utan år [1747]. - Prosten herr Pehr
Fjellströms lefnadslopp, uppläst vid des jordafärd i Lyksele kyrka den 26 aug. 1764.
Sthm 1765.

16. Eskil Abr. Lindfors (utn. 1794), f. 1722, son af borgaren Abra-
ham Lindfors i Hsand, senare bosatt i Högsjö. Stud. i Upsala 2 okt. 1746;
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prästv. 13 dec. 1752 på kallelse till adj. af khden Unæus i Nordmaling;
efter enhälligt val utn. till komm. härstädes 15 okt. 1768, förordnad till v.
pastor vid företrädarens frånfälle och utn. khde här 10 sept. 1794. Före
tillträdet afled han emellertid 30 aug. 1795, efter att i 43 år och 10 månader
varit församlingens lärare. Ehuru känd ss. nitisk och oförvitlig i ämbetet
rönte han motgång i befordringsväg och var 72 år, då han omsider erhöll
khdefullmakt. Därtill torde bidragit, att han i sitt uppträdande var täm-
ligen barsk. Han studerade på egen hand och förvärfvade sig rätt stor
beläsenhet. Efterlämnade 10 barn.

G. 12/2 1765 m. Elisabeth Wattrang, dotter af khden Ol. Wattrang i Nord-
maling; d. i Grundsunda prästg. 18/2 1831.¹

Barn, alla födda i Nordmaling: Maria Magdalena, f. 29/11 1765; Olof, f. 22/11
1767, khde i Löfånger;  Brita Lisa,  f. 22/11 1768,  g. m. rådman Olof Hedman i
Umeå; Abraham, f. 25/4 1770; Christina, f. o. d. 19/6 1771; Eskil, f. 3/9 1772; Abra-
ham,  f. 16/10 1773;  Sara Catharina,  f. 13/2 1775,  d.  17/2  s. å.;  Johan Gabriel, f.
22/3 1778; Jonas, f. /6 1780, handelsbetjänt 1803; Israel, f. 23/8 1781, bruks-
inspektor  på  Långvik  i  Piteå  s:n;   Isak,   f.  10/1  1783,   kommissionslandtmätare
i Norrbottens län, d. 1849 i Öjebyn, Piteå, ogift; Lucas, f. 3/8 1787; d. 17/8 s. å.

17.  Mag. Jonas Er. Nordén (1798-1812), f. 1 maj 1726 i Nora
församling, son af bonden Erik Månsson i Hornön och Catharina Ersdotter.
Stud. 4 febr. 1748 i Upsala, där han studerade för filos. graden, men
promoverades  till  mag.  i  Greifswald  1758.  Aflade  prästex.  i  Hsand
28  juni  s.  å. och  prästv.  till  adj.  åt  khde  Brunner  i  Ramsele;  för-
ordn. komm.adj. 4 okt. 1760 hos komm. Burholm i Bjertrå. Då försam-
lingsborna i Boteå pastorat  begärde  en  sockenpredikants  anställande
från 1 maj 1761 mot  särskildt  utfästade  lönevillkor,  anhöllo  de  tillika
att därtill få kalla mag. Jonas Nordén, hvilket konsist. biföll 8 apr. 1761,
utn. sedan till ord. komm. i Boteå 13 dec. 1775, tilltr. 1776. Efter att i 36
år verkat i detta pastorat utn. han till khde i Nordmaling 6 dec. 1797,
tilltr. 98. Honor. prost 8 apr. 1807. Afled 28 juni 1812 öfver 86 år gammal.
En hedersman.

G. 1/10 1761 i Öfverlännäs m. Anna Christina Martinell, dotter af sjökapten
Eric Martinell från Sundsvall;  med henne 7 barn och hvilka, 4 öfverlefde fadern.
Hon afled i Nordmalings prästgård 12/6 1815.

Barn: Elisabeth Margareta, f. 3/6 1762, i Öfverlännäs g. m. komm. i Nord-
maling Ol. Klockhoff; Jacob Erik, f. 16/3 1764, d. 1766 begr. 25/11; Jonas, f. 11/3
1766, kontr. prost och khde i Nätra; Erik Magnus, f. 5/8 1768, d. 18/7 1806, drunk-
nade i Nordmaling; Johan Jacob, f. 9/7 1770; Maria Catharina, f. 2/8 1772, g. 16/10
1802 m. khden i Åsele Aron Sollén, Anna Stina, f. 15/11 1774, g. 4/3 1817 m. hä-
radsskrifv. o. klockaren i Umeå lf. Carl Magnus Bergstedt.

Tr.: De veterum servo stigmatia, præs. P. Ekerman, Ups. 1755.
_________

¹ Porträtt af båda makarna förvaras hos en sonsons son major Isak Lindfors i Piteå.
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18.  Erik Gustaf Oldberg (1816-40), f. 11 maj. 1761; son till
khden Andreas Oldberg i Indal  i  hans  1:sta  gifte.  Stud.  1780,  prästv.
8 aug. 1784 till kom.adj. i Tynderö,  men blef genom byte sin faders adj.
i Indal 20 dec. s. å. och nådårspred. efter hans död 1797. Past.ex. 1800;
adj. i Ljustorp 1802 och nådårspred. därst. 1805;  utn. komm. i Burträsk
7 aug. s. å., tilltr. 1806; khde i Nordmaling 3 juli 1816, tilltr. genast; präst-
mötespredikant 1817. Han omtalas såsom en stor kraftig man med väldig
stämma, den där med handkraft och piska, som han höll dold under sitt
skrifbord, lärde Nordmalings allmoge höflighet. Tjänstgjorde ock såsom
en ordningens upprätthållare vid marknaderna, så att då khden Oldberg
sågs i antågande, stojet tystnade och bråkmakarna försvunno. Var mera
fruktad än omtyckt och låg stundom i delo med sina församlingsbor. Vid
en nattvardsgång hade han förbigått socknens postmästare Brändström,
hvarför han äfven stämdes, men innan tinget inföll, inträffade att post-
mästaren omkom under en jakt, hvarför onda rykten om prästens delaktig-
het däruti kommo i svang,  ehuru  saken  med  målsägarens död förföll.
Då en församlingsbo fänrik Joh. Unander skulle begrafva sin första hustru
3 jan. 1819, hade han på grund af den ovänskap, som rådde mellan honom
och kyrkoherden, hemställt att komm. Klockhoff skulle förrätta jord-
fästningen, men pastor ansåg sig i hänseende till sin ämbetsställning
därtill själfskrifven och började jordfästningen, då den hetlefrade fänriken
rusade fram, skuffade undan khden, ryckte skofveln ur hans hand och upp-
manade komministern att fullfölja akten.  Oldberg afled 4 maj 1840.

G. m. Anna Catharina Schief, f. i Lindesberg 1/9 1770, d. i Nordmalings
prästg. 28/7 1818.

Barn, 8 födda i Häre by i Indal: Helena Catharina, f. 16/11 1790, d. 5/1 1791;
Anders, f. 1/1 1792, d. 1795, begr. 16/4; Emerentia Gustafva, f. 25/1 1793; d. 1794,
begr. 1/4; Anna Catharina, f. 8/7 1795, g. 3/8 1828 m. past. adj. härst., sedan komm.
i Ed Joh. Lundström,  d. i Nordmaling 1/5 1838;  Pehr Efraim,  f. 17/2 1797, bat.
pred. vid Västmanl. reg.,  v. past. i Tierp,  drunknade  i  Upsala  1837;  Sara Chri-
stina, f. 4/1 1800; d. 19/7 s. å.; Carl Anders. f. 1/8 1802, prästbordstorpare i Rö-
viken, Nordmaling 1833, d. 15/11 1875; Eric Gustaf, f. l/8 1802, tvill., d. 4/9 s. å.;
Eric Gustaf, f. 14/2 1804, d. 22/9 1818.

Tr.: Predikan, hållen i Hernösands kyrka, den 4 Febr. 1817, Hsand 1818.

19.  Henrik Jakob Berlin  (1842-87),  f. 5 febr. 1800 i Hsand,
son till prosten och khden i Resele med samma namn. Stud. i Upsala ht.
1819; disp. pro ex. vt. 1822, v. apologist i Hsand 1823; på kallelse af lands-
höfd. frih. H. Mörner i Hsand prästv. 20 juni 1824; adj. hos fadern i Re-
sele 1826;  utn. kollega i Sundsvall 30 sept. 1826 och vice rektor därst.
ht. 1828-ht. 33;  aflade  disputationsprof  dec. 1830;  past.ex.  nov. 1831;
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kollega i Hsands skola 1 kl. 1833; utn. khde i Nordmaling 21 febr. 1841,
tilltr. 1 maj 1842 och installerades här af biskop Franzén 28 aug., vid hvilket
tillfälle 11 präster voro församlade.  Præpos. honor. 1844, kontraktsprost
i Ångermanlands nordöstra kontrakt maj 1861-25 febr. 1874. Såsom stif-
tets senior afled han 11 nov. 1887.  Prosten Björkqvist i Gideå, hvilken i
4 år tjänstgjorde som adjunkt i Nordmaling, har i sina utgifna minnen¹
förträffligt tecknat prosten Berlin i hans prästerliga verksamhetskrets:
»vördad som en patriark med motsvarande patrikaliskt yttre, kraftig,
myndig och oförskräckt, skarp när det gällde synd och orättfärdighet,
mild och kärleksfull mot bedröfvade, lidande, fattiga och betryckta;
prästgården  i  all  sin  gammaldags  enkelhet ett mönster för ett präst-
hem, där husandakt ej underläts.  Det  ansågs  som  en  stor  förmån  att
få sitt första missiv till Nordmaling, ty någon bättre förman kunde man
som nybörjare ej få än prosten Berlin.»  Slägtingar,  äldre  och  yngre,
hade i prostgården ständigt huld och skydd. LVO 1862.

G. 1) 11/12 1831 m. Magdalena Sofia Lindahl, f. 1806, dotter af lektorn i
Hsand Ol. Lindahl och Magd. Cath. Nordeström; d. i Hsand 17/10 1833;

2) 8/9 1836 i Gudmundrå m. Johanna Gustafva Amnéus, f. 1815, med hvil-
ken  han  firade  guldbröllop  1886.  Hon  var  dotter  till  kronomagasinsförvaltaren
Per  Amnéus  i  Östersund  och  Maria  Hedenqvist.   Prostinnan   bodde   som   änka
i närheten af Nordmalings kyrka jämte en systerdotter; d. 19/4 1896.

Barn i 1:a giftet:  Karl Henrik Berlin,  f. 4/11 1832;  fil. d:r, lärov. adj. i
Hsand, riksdagsman i 2. kamm. 1879-81; d. 27/1 1896.

I 2:a giftet: Sofia, f. 23/10 1837, g. 15/7 1860 m. handl. August Thurdin i
Nordmaling; d. 31/5 1876; Vendla Maria, f. 1/5 1839, g. 15/7 1860 m. sin kusin,
köpman Per Dan. Amnéus i Rörås; d. därst. 31/7 1923; Jakob Berlin, f. 18/1 1841,
fil.  dr,  sekreterare  i  Öfverståthållarämbetet,  en  kort  tid  t.  f.  landshöfding  i
Umeå, d. i Sthlm 5/4 1908.

Tr.: Diss. notionem juris, quæ Fichtio originem debet, examinatura, p. 3. præs.
C. O. Delldén, Ups. 1821.

20.  Carl Gustaf Næslund (utn. 1888), prost och khde i Arnäs n.
25, utn. till khde i Nordmaling men afled 1889 före tillträdet, se Arnäs.

21.  Gustaf Robert Edström (1891-1908), f. 14 apr. 1836 i Nätra,
son af kronolänsman Gust. Ludv. E. i Bjästa och Christina Margareta
Nordén.  Stud. i Upsala ht. 1856, efter där afl. dimissions- och prästex.
vt. 1860 prästv. i Sthm 12 juni s. å. och förordnad till past. adj. i Själevad,
tillika nådårspred. vid sacellanien därst. från nov. 1862, t. f. past. därst.
från 1 juni 1866.  Efter  föreg.  disput. prof past.ex. 1868; utn. khde i Vi-
_________

¹ J. E. Björkqvist, Minnen från en 40-årig prästerlig verksamhet, Sthm 1917, s. 8-23.
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byggerå med kgl. fullmakt 1 okt. 1869, tilltr. 1 maj 1870; khde i Själevad
2 juni 1876. tilltr. 1 juli s. å.; inspektor för Örnsköldsviks läroverk 1885;
befullm. khde i Nordmaling 4 jan. 1890,  tilltr.  1 maj 1891;  kontr.prost
i  Ångermanlands  nordvästra kontrakt 11 okt. 1882 och i det nordöstra
4 mars 1891, från hvilken tjänst han vid Luleå stifts nybildande 1 jan.
1904 tog afsked. En följd af år landstingsman och ordförande i landstinget
samt en kortare tid ledamot af riksdagens 1:a kammare. En ovanligt ge-
digen personlighet med klart praktiskt förstånd, förträfflig predikant,
human kontraktsprost, öfverlägsen förmåga som ledare vare sig i landsting,
på kyrkostämma eller då det gällde att på diskussionsmöten sammanfatta
den förda diskussionen. (Minnestal vid prästmötet i Luleå 1908 af O.
Nordenstam.) Afled i Umeå 11 febr. 1908, begrafven i Själevad. LNO
1891, KVO 2 kl. 1903.

G. 1) 10/10 1861 m. Hanna Næslund, f. 19/2 1838, dotter af komm. i Torsåker-
Ytterlännäs  Isr.  Næslund  och  Johanna  Ruuth.  Redan  före  äktenskapet  före-
spådd  att  mista  sin  syn,  blef  hon  oaktadt  sin  blindhet  en  förträfflig  husmoder;
d. å Sofiahemmet 7/3 1895.

2) 18/12 1898 m. Selma Elisabet Schmidt, f. i Lysvik 20/3 1863, dotter af
Hjalmar Schmidt, landtbrukare i Jonsbol, Stora Kil, och Selma Stockenstrand.

Barn: Ludvig Israel Theodor, f. i Själevad 9/8 1862, kommunal-kamrerare
och polistjänsteman i Lundby, Göteb. län,  d.  9/5  1900;  Maria Sulamit,  f.  5/12
1863,  g. 14/7 1887,  m.  folkskollär.  och  organisten E. B. Hesselgren, Själevad;
Hulda Elisabet, f. 15/3 1866, g. 14/7 1885 m. Joh. Axel Huss, förvaltare vid Domsjö
sågverk; Kerstin Johanna, f. 27/5 1868, g. 14/7 1891 m. khden E. Osterman i Göte-
borg; Gustaf Artur,  f. 21/5 1870,  bokhållare  vid  Bollsta  bruk;  Svea Ester Lovisa,
f. 15/11 1879, g. 14/7 1899 m. förvaltare Erik Em. Dyberg, Rundvik; änka 3/2 1924;
Anna, d. 25/3 1885 i Själevads prästgård; dessutom 3 söner, döda unga.

Tr.: Predikan på Fastlagssönd. (i Predikn. af Hsands stifts prester 1. 1883). - Pre-
dikan på sönd. Septuagesima (Vårt lands predikobil. 1887 n. 5). - Predikan på 3. sönd.
eft. Tref. (ib. 1887 n. 25). - Predikan på Bönsönd. af G. R. E-m (ib. 1888 n. 20).

22.  Carl Alfred Nygren (1909-    ), f. i Skellefteå landsförs. 22
jan. 1855; föräldrar: Carl Magnus Nygren, faktor, och Brita Magdalena Pers-
dotter. Efter studier i Umeå stud. i Upsala 1875; med befrielse från prakt.
teol. ex. prästv. 19 maj 1878; e. o. lärare i Skellefteå 1874-75; med erhållen
åldersdispens komm. i Råneå 30 juni 1879, tilltr. 1881; khde i Mo 1 okt.
1886, tilltr. följande år; utn. khde i Piteå lands- och stadsförsaml. 23 apr.
1897, tilltr. s. å., frånträdde stadsförs. 1 maj 1901. Efter att i 12 år där
verkat, utnämndes han till khde i Nordmaling 6 mars 1909, tilltr. s. å.
Sedan 1906 ledamot för Luleå stift i Centralstyrelsen för Allm. Svenska
prästföreningen. LVO 1907.
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G. 1) 13/8 1879 m. Alma Aurén, f. i Lit 13/8 1857, dotter till inspektor Per
Tycho Aurén och Paulina Hartzell, d. 26/5 1881.

2) 2/7 1882 m. Alma Augusta Aurora Lärka, f. i Söderhamn 27/10 1858, dot-
ter af handlanden Anders Lärka och Justina Mathilda Hartzell.

Barn: Elsa, f. i Råneå 28/11 1884, g. 30/8 1912 m. Sv. kyrkans missionär i
Sydindien John Sebastian Himmelstrand, Tirupatur; Magda, f. 19/8 1886, folk-
skollärarinna i Rundvik, d. 11/4 1923; Edit, f. i Mo 4/7 1888, anställd vid Sv.
Handelsbanken i Sthm; Anna, f. 8/5 1890, kassör å kontor i Sthm; Alma, f. 29/5
1892,  g. 5/8 1919 m. 1:e postexped. Vilhelm Lundin i Lycksele;  Gerda,  f.  31/5
1895, d. 1/7 s. å.; Carl Daniel, f. 19/8 1896, d. 7/8 1897; Håkan, f. i Piteå 20/3 1898,
kontorist; Greta, f. 16/11 1899, g. 12/8 1924 m. bankkamrer Nils Lundin, Junsele;
Estrid, f. 1/2 1901; d. 5/6 s. å.; Sigrid, f. 30/3 1903, stud. 1922, med. stud.

Tr.: Blifven i Jesu kärlek! Högmessopredikan pingstdagen 1887 jemte några
afskedsord till Råneå församling etc., Luleå 1887. - Högtidstal vid Piteå landsförsam-
lings 500-års-jubileum år 1908 och Afskedspredikan Pingstdagen 1909. Gefle 1910.
Nordmaling och Norrfors (i Från bygd och vildmark 1923). - Predikningar i utgifna
predikosamlingar, uppsatser i tidningar (Svensk kyrkotidn. m. fl.).

KOMMINISTRAR.

1.  Olaus [1593] har såsom kapellan i Nordmaling d. å. undertecknat
Upsala mötes beslut; förmodligen den Olaus Jonæ, som efterträdde då-
varande khden Nicolaus Pauli.¹

2.  Carl Jonæ [1611-22]  var  länge  kapellan  här  i  Nordmaling,
till dess han omkring 1622 flyttade till sitt fädernehemman i Umeå och
blef 2:dre kapellan åt prosten Ol. Niurenius.  Se Umeå. (Hdmh.)

3.  Herr Per [1628-29], kapellan i Nordmaling enl. socknens bo-
skaps- och mantalslängder för sagda år.

4.  Henricus Jonæ Angerm. [1632-43], komminister i Nordma-
ling, blef »därföre han hafver en ringa lägenhet och i anseende till hans
skicklighet och goda qvaliteter» förordnad till vice pastor i Burträsk 10
aug. 1643 och sedan äfven khde därst., se Burträsk.

5.  Herr Jon [1647-51] uppförd ss. kapellan och gift i kvarntulls-
längderna för dessa år.
_________

¹ Efter honom uppför Tunæus ss. kapellaner: Elias Olai Bothniensis, Carolus Simonis
Both. och Stephanus Aeschilli Medelp. efter hvarandra, men utan angifna år. Nordmalings
handlingar ge ej stöd för, att de i denna egenskap tjänstgjort här.
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6.  Herr Per [1653-55], kapellan enligt kvarntullslängderna, gift.

7.  Herr Johan [1656-58] likaledes.

8.  Ericus Calicius (1659-82), f. i Neder-Kalix på 1630-talet, son
af dåv. kapellanen, sedan khden i Nordmaling Johan Trast. Stud. i Upsala
25 okt. 1655; kapellan hos fadern från 1659 och vice pastor efter faderns
död, anhöll han 1670 om förskoning för utlagorna, enär hela pastoratet
lidit frostskada. Församlingen begärde honom ock till khde, men hade ej
mycket hopp om hans utnämning. Han bodde i Lefvar, där han år 1678
köpt sig ett hemman om 9 säl.  Afled 1682.

G. m. Brita Brynillsdotter Thegman, som af K. M:jt benådades med 4 tr.
donations-spannmål årl.  Hon  afled  1707  och  begr.  16/6  i  Nordmaling.  Efter
hennes död hemställde Hsands konst. 23/9 1707, att sal. And. Buræi änka i Umeå
måtte erhålla denna donationsspannmål.

Barn: Bryngel Eriksson, kronolänsman och gästgifvare i Lefvar, g. m. Barbro
Djupædia.  Deras barn antogo namnet Lewander.  En  vanför  dotter,  åt  hvilken
stiftets prästerskap vid prästmötet i Hsand 1699 beviljade ett sammanskott.

9.  Jonas Georgii Atmarius (1683-1715), bondson från Attmar.
Med testimonium från Hsand blef han stud. i Upsala 17 nov. 1673; vice
komminister i Nordmaling 1679, ordin. 1683; bodde i Bredvik. Afled 1715.

G. m. Barbara Solandra, dotter till khde Dan. Solimontanus härst., och hade
med henne 6 söner 4 döttrar; d. 9/9 1730, 74 år 8 m. 1/3 d.

Dottern Brita, f. i nov. 1689, g. m. eftertr. Elias Hellenius.

10.  Elias Nicolai Hellenius (1716-40), f. 1680 i Hsand, där
fadern var borgare. Stud. 16 sept. 1702; prästv. till domesticus i Nora
1705,  kom  därefter  till  kapellan Atmarius i Nordmaling 1713 och utn.
till ord. komm. efter honom 1715 m. tilltr. 1716. Vid prästm. 1717 ut-
sågs komm. Hellenius till respondens vid kommande prästmöte, som under
præsidium af prosten i Nätra J. Norlander ägde rum i jan. 1721. Hans
bostad blef jämte prästgården sköflad och afbränd af ryssarna s. å.  I 27
år hade han verkat här i församlingen, då döden träffade honom 12 okt.
1740.

G. m. Brita Atmaria, företrädarens dotter, lefde i ensamhet efter makens död
till 20/5 1766,  då  hon  flyttade till komm. Wattrang,  åt  hvilken  hon  testamen-
terade sin kvarlåtenskap och hos honom njöt omvårdnad till sin död 3/10 1766.

En dotter Maria, f. och d. 1717.

11.  Olof Wattrang (1742-68) khde i Nordmaling n. 14.

12.  Eskil Lindfors (1768-95) khde i Nordmaling n. 16.
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13.  Olof Klockhoff (1796-1820), f. 6 sept. 1748 i Helgum, för-
äldrar: komm. därstädes Per Klockhoff och Brita Gran, khdedotter från
Hammerdal. Vid 8 års ålder faderlös jämte 3 bröder och 2 systrar upp-
fostrades han af sin morbroder dåv. regementspastorn, sedermera khden i
Ramsele Jonas Gran, hvilkens faderliga omvårdnad han åtnjöt under sin
vistelse vid Frösö skola och Hsands gymn. Stud. i Upsala 1769 uppehöll
han sig än där, än på konditionen till år 1772. Efter långvarig väntan
erhöll han kallelse till prästämbetet af khden E. Sellin i Ramsele och
prästv. 24 okt. 1777 till hans adjunkt; på denna post kvarstod han till
1784, då han af revisionssekreteraren Johan Nordenfalk kallades till
predikant vid Gålsjö bruk med en årlig lön af 33 1/3 rdr banko jämte fri
kost och husrum, hvartill Hsands konsist. gaf sitt bifall 22 sept. s. å. Utn.
16 juni 1795 tillträdde han i maj 1796 sacellanien i Nordmaling och
förestod  denna  befattning  i  fulla  24  år.  Efter  9  månaders  sjukdom
afled han 30 juni 1820 af slag, högaktad och välsignad af sina åhörare.
Respondens vid prästmötet i Hsand 1806.

G. 1786 m. Elisabeth Margareta Nordén, äldsta dottern till khden Jonas
Nordén i Nordmaling;  10  barn,  af  hvilka  1  son  och  5  döttrar  öfverlefde  fadern;
d. 18/1 1831.

Barn: Jonas Klockhoff, f. 29/5 1787 vid Gålsjö bruk, khde i Mo; Brita Stina,
f. 3/6 1790, g. 1814 m. Erik Engström, understyresman vid salpetersjuderiet; d.
barnlös i Lefvar, Nordmaling 4/1 1867; Greta Lisa, f. 1/7 1793, g. 1) 24/6 1819 m.
fänrik. Johan Unander, 2) 19/10 1830 m. tullvaktmästaren Nils Lundberg; d. 4/8
1842 i Lefvar; Anna Catharina, f. 18/4 1795, g. 1817 m. postinspekt. och länsman
Hans  Christ.  Horney  i  Nordmaling,  d.  i  N.  Kalix  5/6  1885;  Hedvig  Maria,  f.
5/2 1798 i Nordmaling,  g.  1)  30/11  1820  m. häradsskrifvaren Chr. Westén i Nätra,
2) 29/8 1843 garfverifabrikören P. Edin, som ihjälslogs af åskan på Själevads
marknadsplats 19/8 1846; Sophia Petrina, f. 16/3 1801, d. 24/4 1819 i lungsot; Ulrica,
f. 28/2 1803, g. 6/7 1834 m. organisten Pehr Lindeberg i Nätra i hans 3. gifte, d. i
Nätra 16/10 1851; Märta Magdalena, f. 22/8 1804.

14.  Nils Sillrén (1822-38),  f.  2  jan.  1772  i  Selånger och Sillre
by af bondeföräldrar. Stud. vt. 1792, disp. pro exerc. dec. 1795, aflade
hofrättsexamen 1798, men öfvergick till teologiska studier och prästv. 7 dec.
1800 till past.adj. i Ramsele, förestod past.vården i Ragunda 1802 och kvar-
stannade där ss. past.adj. till 1 sept. 1804, då han blef huspredikant, och
ingick i skoltjänst ss. v. kollega vid Sthms Allm. Barnhus-skola från början
af år 1805-7 aug. 1810, tillika kateket i Catharina o. Adolf Fredr. församl.
1807-10 och predikant vid flera sjukhus i Sthm 1808-10; återvände till
Norrland och förordn. till past.adj. i Grundsunda 12 aug. 1810; befullm.
komm. därst. 7 sept. 1814; 3:dje predikant vid prästm. i Hsand 6 febr.
1817;  slutligen.  komm.  i  Nordmaling apr. 1821.  Afled 22 mars 1838 i
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Torsbäcken.  Gift med en  gnatig  hustru, sökte gubben stundom sin tröst
i glaset. Det berättas, att han en gång till hälften knuffat henne in i ka-
kelugnen, då hon stuckit in hufvudet för att förvissa sig om han eldat.

G. 1814 m. Sophia Jacobina Sempht, d. i Nordmaling 31/7 1835, 56 år.
Dotter: Märta Jacobina, f. 3/1 1815 i Grundsunda. g. 4/6 1839 m. torparen

Lars Ol. Fellman i Mo.
Tr.: De distinctione inter qualitates corporum primarias et secundarias, p. 2. præs.

M. Berlin, Ups. 1795.

15.  Jonas Granberg (1841-80), f. 7 okt. 1796 i Umeå, son till
skepparen Lars Granberg i Grubbe. Efter skolstudier i Umeå och Hsands
gymn. stud. i Upsala 1820; v. kollega vid Umeå triv.skola ht. 1822-vt.
1825;  prästv.  19  juni  1825  till huspredikant hos f. d. landshöfd. baron
P. A. Stromberg; v. kollega i nyssnämnda skola febr. 1826; komm. i Grund-
sunda apr. 1830, tilltr. maj 1832; t. f. pastor därst. 1840; befullm. komm.
i Nordmaling jan. 1839, med tilltr. 1841. Afled i Torsbäcken 11 juli 1880,
83 år 9 m. 4 d. Omtalas ss. en mager, mycket fredlig och oförarglig man,
som fick sina bästa dagar på ålderdomen, då hans hem blef ljusare och tref-
ligare än förut.

G. 1) m. Maria Lisa Backman, f. 26/9 1789, d. 10/3 1865.
2) 22/12 1868 m. Fredrika Carolina Thurdin, f. 9/12 1830, dotter af länsman-

nen Joh. Fredr. Thurdin i Bygdeå, d. 20/9 1908.

16.  Johan Gustaf Söderman (1883-1915), f. 1 juni 1841 i Värmdö
församl., Sthms län; föräldrar: hemmansägaren Joh. Söderman och Jo-
hanna Sofia Sundqvist.  Afg.ex.  vid  Sthms gymn. 15 maj 1869, inskrefs
i teol. fak. i Upsala 29 maj s. å., studerade där i 4 terminer; beviljades
infödingsrätt i Hsands stift 23 jan. 1874 med dispens från dimissionsexamen
samt med befordringsrätt inom Lappmarken, tilldelades ett stipendium å
300 kronor för studium af lappska språket; efter i Hsand aflagd prästex.
prästv. i Upsala af ärkebiskopen 31 maj 1874 till past.adj. i Dorotea hos
khde Nensén; förflyttad till Nora 18 aug. 1875; past.ex. sept. 1879; v. past.
i Helgum 16 juni 1880; komm. i Nordmaling 7 mars 1881, tilltr. 1 maj 83.
Död 27 mars 1915.  (Minnesteckn. i Prästmöteshandl. Luleå 1915.)

G. 1) 3/2 1872 m. Hulda Schmidt, f. 20/10 1830 i Karlshamn, dotter af konst-
svarfvaren Adolf Fred. Schmidt och Johanna Jeanson; d. 27/10 1894;

2) 24/11 1901 m. Elvira Johanna Eriksson, f. 14/9 1873 i Nordmaling, dotter
af arbetaren Erik August Johansson och Johanna Stenman.

Barn i 1:a giftet: Alphonzo Konrad Gustaf, f. i Sthm 9/11 1872, d.; Hans
Gustaf Erik Albert, f. i Södertelje 20/3 1873, postbetj. i Jörn;

i 2:a giftet: Gösta, f. i Nordmaling 9/5 1904, i handtv. lära.


