BJERTRÅ.
(Ångermanland.)
Socknen, belägen vid norra sidan af Ångermanälfven; uppträder under namnet Bertaradh¹ i början af 1300-talet såsom eget pastorat, men återfinnes senare
såsom annex under Nora som moderförsamling. Genom kongl. bref af d. 28 april
1869 fastställdes Bjertrås afskiljande från Nora med egen kyrkoherde, hvilket först
verkställdes 1891, då härvarande komministratur indrogs. Orten spelade under
medeltiden en viss roll, enär landskapets kungsgård, där den kungliga fogden hade sitt
säte, låg i socknen. Stället behåller ännu i dag häraf sitt namn Kungsgården, men
hette fordom med all sannolikhet Kutuby och var ett af de Upsala ödsgods, som omtalas i Helsingelagen.
Den gamla sockenkyrkan af sten med anor från 1200-talet var anlagd på Nässoms
byägor, 32 aln. lång och 17 aln. bred, men nedrefs år 1845 såsom för trång och bristfällig. Ny kyrka uppfördes på en höjd vid prästbordet Inholm och invigdes 5 sept.
1847 af prosten Jonas Norberg. Från medeltiden äger församlingen ett dyrbart minne
i sin kyrkklocka, som så vidt man känner är den äldsta nu befintliga i stiftet. Inskriften
på latin lyder:
Ano : dni : Mdvi : copletum : est : hoc : opus : ad : laudes : n. pi. u : nis : Marie²:
En annan klocka, vägande 2 skepp. 7 lisp. utlämnade församlingen år 1531 under
kon. Gustafs I:s tid, då den s. k. klockeskatten upptogs i Ångermanland, samt erlade i penningar dessutom 40 mark och för afrad 16 mk. År 1548 afstod kyrkan af
sina altarkärl från katolska tiden en förgyld kopparmonstrans, vägande 6 löd. mark
4 lod.

Församlingens prästerskap före utbrytningen, se Nora.
KYRKOHERDE.
1. Nils Fredrik Nordberg (1891-1919), f. 19 juli 1844; föräldrar:
Erik Nordberg, sist folkskolelärare, klockare och organist i Grundsunda
samt medaljör, och hans hustru Kristina Norlin; afg. ex. i Hsand vt. 1867,
stud. i Upsala ht. s. å.; efter afl. teologiska examina prästv. i Upsala 3 juni
1878; biskopsadj. i Säbrå 1/9 1878-12/5 1880, samt v. past. därstädes till
22 maj 1889; v. past. i Gudmundrå från sistn. dag till 1 maj 1891; kallad
i 4:de rummet till khdebefattningen i Säbrå 1888 och likaledes 1890 till
__________
¹ Sammansatt af mansnamnet Bert, Bjartr, detsamma som ingår i Engelbert, Bertil
(lilla Bert) samt rad, rå först i betydelse af gräns, gränsmärke (rå och rör), sedermera det begränsade, inhägnade, jordega (jfr hägnad); sockennamnet anger sålunda tydligen den som
först bröt bygd här, liksom Gudmundrå.
² Uttolkadt: Anno domini MDVI completuin est hoc opus ad laudes nostræ piæ, virginis
Mariæ, d. v. s. I Herrans år 1506 fullbordades detta arbete till vår helga jungfru Marias ära.
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Bjertrå nya pastorat, hvartill han utnämndes 5 sept. 1890, tilltr. 1 maj
1891; kontr. prost i Ångermanlands östra kontrakt 4 mars 1896. Under
hans ämbetstid undergick Bjertrå kyrka en vidlyftigare till- och ombyggnad samt invigdes ånyo af kontr. prosten Nordberg 5 sept. 1907.
Under sin Upsala-tid räknades han såsom en bland studentsångens bästa
krafter. Deltog i sångarfärden till Paris och verkade mycket till musikens höjande inom den Norrländska studentnationen. Han afled
trettondag jul 6 jan. 1919. LVO 1907.
G. 8/1 1896 m. Hedvig Margareta Häggblad, f. i Ullånger 15/10 1867, dotter af
fjärdingsman Jonas H. Och Maria Juntell samt änka efter handlanden F. E.
Nilsson i Bjertrå. Utom en stjufson Georg Eman. Nilsson, f. 19/1 1892.
Barnen: Erik, f. 1/12 96, stud. 19., Anita, f. 26/4 98; Nils, f. 9/9 99; Karin,
f. 17/3 1901; John, f. 13/11 03; Fredrik, f. 10/9 07; Hedvig, f. 6/9 08 d. 11/3 12; Alexius,
f. 17/10 09.
Tr.: Predikan på 2:dra Sönd. efter Påsk (i Pred. af prester inom Hsands st.
1. Hsand 1883).

