
SKORPED.
(Ångermanland.)

Skorpeds socken utgjorde tidigare det västligaste vid Nätraåns öfre lopp liggande
området af Sidensjö.  I  inledningen  till  detta  pastorat äro de viktigare historiska
data rörande församlingens uppkomst redan berörda.  Ett  kapell  uppbyggdes  här
vid Skorpeds by 1775 på begäran af de aflägsnare byarnas innevånare, hvilka förbundit
sig att för hvarje af de 8 predikningar, där skulle årligen hållas af Sidensjö prästerskap,
erlägga 3 dlr och därjämte bestå skjuts. Kapellet med tillhörande kyrkogård invigdes
1776 af kontr.prosten C. Genberg på uppdrag af biskopen,  som  anmodade  honom
att tillika meddela en beskrifning öfver kyrkobyggnaden och alla umgälder, hvarvid
byggmästaren Pehr Zachrisson i Kubbe, khden Lundström och kronolänsmannen
Wikström som värderingsman borde vara tillstädes (Hdpr. 17/4 1776). Skorpeds
kapellag erhöll egen predikant 20 jan. 1779 och annexrätt med egen komminister 7
maj 1823.  Med afslag å församlingens anhållan om pastoratsrätt, föreskrefs i kgl.
bref 23 nov. 1841, att komministraturerna i Sidensjö och Skorped skulle sammanslås
till en med station i Skorped; slutligen afskiljdes Skorped jämlikt kgl. bref 6 febr. 1863
från moderförsamlingen till eget pastorat med indragande af komministerbefattningen.
Afsöndringen ägde rum år 1869.

Det år 1776 invigda träkapellet hade under årens lopp blifvit ganska skröpligt
och fallfärdigt, hvarför byggandet af en ny kyrka nödvändiggjordes. Grunden till
denna lades hösten 1840 och hon uppfördes af trä under ledning af byggmäst. L. D.
Geting från Boteå. Oaktadt församlingens fattigdom på grund af infallande miss-
växtår, kunde kyrkobyggnadens taklagsöl firas redan 23 maj 1842 med en folkfest,
som inleddes af församlingens komminister med bön och tacksägelse. Kyrkan, som
invigdes först 1848, har rektangulär grundplan, torn vid västra kortsidan och sakristia
vid den östra. Det gamla kapellet refs 1844.

KYRKOHERDAR.

1.  Matthias  Gustaf  Leufvenius  (1869-72).  Såsom  brukspred.
i Viksjö erhöll han fullmakt å Skorpeds nya pastorat 20 jan. 1868 och
tilltr. här 1 maj 1869.  Sist  khde  i  Stigsjö,  hvilken tjänst han tillträdde
1 sept. 1872.

2.  Edvard Reinhold Nydahl (1874-86), f. 26 juni 1840 i Arnäs,
son till prosten Isak Nydahl i Gudmundrå. Från Umeå läroverk stud. vid
Upsala univ. 7 sept. 1861;  prästv. 22 maj 1864 och förordn. till past.adj.
i Degerfors, t. f. pastor i Vännäs under ledigheten maj-aug. 1865; åter
past.adj. i Degerfors, d:o i Vilhelmina 9 maj 1866-vt. 1870; past. ex. 10
juni s. å.; t. f. pastor i Bjurholm 27 juli 1870-24 maj 1873; past.adj. i
Gudmundrå s. å.;  utn.  khde  i  Skorped 17 mars 1874,  tilltr.  genast.  På
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grund af en anmälan för tjänstefel¹ blef han af Hsands domkapitel ådömd
afsättning 1883; han klagade och frågan återremitterades, men domen
fastställdes af K. M:jt, och en ansökan om benådning afslogs 27 aug. 1886.
Under afsättningstiden tjänstgjorde han som  lärare  vid  Gudmundrå
högre folkskola. Han återfick sitt prästämbete 9 dec. 1892 och förord-
nades till past.adj. och v. past. i Torsåker 1 febr. 1894, v. komm. i Laxsjö
1 maj 1895, d:o i Öfverlännäs 1 mars 1896 samt afled ss. v. pastor i Nätra
13 sept. 1901.  Vid  hans  högtidliga  begrafning  i  Nätra  kyrka  kommo
i dagen de rika sympatier, han ss. församlingslärare vunnit. Han var en
begåfvad predikant, och det låg något kraftfullt och flärdfritt öfver hans
väsen. Landstingsman åren 1867-71.

G. 10/6 1869 m. Anna Elisabet Andersdotter, f. 2/10 1847 i Vilhelmina, dotter
af  hemmansägaren  Anders  Fredriksson  och  Marta  Sofia  Johansdotter;  d.  8/4
1907 å Prästmon, Torsåker.

Barn: Edvard, f. i Vilhelmina 5/5 1870, d. 7/11 1871 i Bjurholm; Anna, f. 11/11
1871, g. m. folkskollär. Enoch Fahlén i Resele, d. 18/7 1912 å Sollefteå lasarett;
Margareta, f. 15/4 1874 i Skorped, g. m. handl. Nils Johnsson i Kramfors, Gud-
mundrå; Isak, f. 21/4 1876, med. lic., prov.läkare i Årjäng, Åsele; Helga, f. 23/8
1878,  sjuksköterska,  g.  m.  landtbruk. Er. Johansson, i Ramsele;  Torborg, f. 4/9
1880,  folkskolelärar:na i Torsåker,  g. m. köpmannen D. A. Wiklander, Sthm;
Yngve, f. 11/8 1882, d. 18/10 1888 i Gudmundrå; Sigrid, f. 7/5 1884 därst. d. 3/11 1902
i Torsåker; Helge, f. 22/6 1886, d. 25/11 1887; Gertrud, f. 10/12 1890, exam. folkskol-
lärar:na vt. 1912; d. i Hsand 5/7 1912; Vilhelm, f. 12/9 1893, d. 21/2 1924.

3.  Anders Johansson (1887-1922), f. 10 juni 1848 i Alsters förs.
i Värmland; föräldrar: bonden Johannes Andersson och Brita Kajsa Sand-
sten. Genomgick Fjellstedtska skolan och aflade som privatist afgångsex.
vid Upsala allm. lärov. 23 maj 1877; inskrefs s. å. vid univ.; afl. de teol.
examina där 1879; prästex. i Hsand 24 apr. 1880 och prästv. följande dag;
förordn. till v. past. i Selånger under khdens sjukdom;  t. f. past. i Hede
15 aug. 1880-1 maj 1883; tillika v. komm. i Vemdalen kortare tider 1880
och 1882; utn. komm. i Vemdalen 13 nov. 1882, tilltr. 1 maj 1883; utn.
khde i Skorped 23 apr. 1887, tilltr. 1 sept. s. å. Afled här efter 35 års tjänst
16 febr. 1922.

G. 1) 7/9 1883 m. Thekla Ingeborg Åström, f. 1/12 1861 i Delsbo, dotter af
kronolänsm. Wilhelm Åström och Eugenia Magdalena Djuberg, d. 25/11 1904.

2) 5/11 1908 m. Katarina Erika Margareta Söderström, f. i Skorped 22/1 1871,
dotter till skräddarmäst. Olof Söderström och Kristina Olofsdotter.

Barn: Anna Jenny Elisabet, f. 14/5 1887 i Vemdalen, d. 13/10 1909; Ragnar
Wilhelm, f. 27/6 1891 i Skorped; Gerda Ingeborg Katarina, f. 23/10 1899.
_________

¹ Anmälan lär varit utslag af hämnd i anledn. af ett föregående folkskolelärarval.


