
FREDRIKA.
(Västerbottens lappmark.)

I den östra mot kustsocknarna angränsande delen af Åsele lappmarksförsamling
blef med vederbörligt medgifvande ett nytt kapell uppbyggdt 6½ mil från Åsele
kyrka.  Kapellet, som anlades vid stranden af sjön Wiska och däraf benämndes
Wiska kapell, uppfördes under åren 1796-97 och erhöll egen kapellpredikant, till
hvars aflöning kronan bidrog med 12½ t:r spanmål samt lät afsyna ett halft mantal
till kapelansbord.  Men redan d. 7 maj 1799 bestämde Kgl. Maj:t, att kapellaget
skulle förvandlas till eget pastorat, hvilket genom särskildt kgl. reskript af d. 21 maj
s. å. erhöll namnet Fredrika efter kon. Gustaf IV Adolfs drottning, som fick låna sina
båda öfriga namn åt det samtidigt anlagda kapellet Bergvattnet, hvilket kallades
Dorotea, samt åt det tredje i Åsele lappmark tidigare uppbyggda kapellet vid Volg-
sjön, hvilket vid utbrytningen till pastorat år 1804 benämndes Wilhelmina.

De äldsta nybyggena äro Remmaren och Bredträsk, upptagna 1754 samt
Lögda 1762.

KYRKOHERDAR.

1.  Jonas Ångman (1799-1810). Redan innan kyrkbyggnaden ännu
var fullbordad, blef han utsedd till första kapellpredikant, enär han hos
domkapitlet gjort sig känd »såsom en icke blott i ämbetet skicklig och ni-
tisk, utan ock i hvad till en kyrkoinrättnings iståndsättande hörer driftig
och rådig prästman», och då kapellaget efter blott några få år förvandlades
till pastorat, erhöll han fullmakt såsom dess första pastor 5 juni 1799.
Utnämnd till komminister och slutligen khde i Hammerdal. Se Hammerdal.

2.  Aron Sollén (1810-26), utn. till pastor här 19 dec. 1809, tilltr.
1810, tillträdde Åsele pastorat 1 maj 1826.  Se Åsele.

3.  Mag. Johan Axel Huss (1826-39), f. 22 okt. 1787 i Sundsvall,
där fadern af samma namn var komm. Stud. i Upsala 9 febr. 1807, prästv.
31 jan. 1811 till adj. hos sin fader, då pastor i Föllinge; återvände till uni-
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versitetet, där han vistades under åren 1813-15 och efter aflagda prof
promoverades till fil. mag. 15 juni 1815; t. f. pastor och skolmästare i
Föllinge 31 aug. 1816 och nådårspred. efter fadern 21 jan. 1821; v. kollega
vid Frösö skola maj 1822. Utn. khde i Fredrika 17 dec. 1824, tilltr. 1 maj
1826 och installerades af biskop Almquist under en visitationsresa följande
år. Han afled 5 aug. 1839. Var en aktningsvärd församlingsherde, som
med synnerlig framgång verkade för en allmännare nykterhet.

G.  dec.  1815  m.  Sara Maria Nordenström,  f.  1790,  dotter  af  kontr.pr.
Olof N. i Offerdal och Sara Genberg;  d. i Mo 22/12 1867,  dit hon efter mannens
död afflyttade till sin son Carl Jonas.

Barn: Johan Olof, f. 24/11 1816, khde i Nätra; Lars Axel, f. 9/10 1815, hand-
lande  först  i  Örnsköldsvik,  sedan i Sunnanå, Skellefteå, d. 3/11 1868; Carl Jonas,
f. 2/11 1819, landtbrukare och gästgifvare  i  Mo,  Ångermanl.;  Nils Magnus,  f.
24/12 1825, gymnasist, d. i Mo 4/8 1841; Erik Gustaf, f. 1/9 1830 i Fredrika, kommiss.
landtmät. och justerare, boende å Udden, Löfånger, d. 16/12 1919.

Tr.: Sermonis Jesu cum Judæis Joh. VI: 26-58 exponendi conamen, præs. J. P.
Lindström. Ups. 1810. - Biographica Suecana, p. 6. præs. E. M. Fant 1815.

4.  Conrad Grönlund (1840-54), pastor i Sorsele, utn. till pastor
här 26 sept. 1840, erhöll transport ss. khde i Åsele.  Se Åsele.

5.  Erik Anton Lindahl (1854-90), f. 16 dec. 1804 i Lycksele,
son af kronofogden i Södra lappmarken Christopher Lindahl och Lovisa
Ulrika Hedman fr. Brahestad; gymn. i Hsand 1823, stud. ht. 1827,
absolverade det teologiska seminariet 1828, v. kollega i Umeå skola febr.
1829; prästv. 18 juli 1830 till curam gerens pastoris i Dorotea, åter v. kol-
lega i Umeå 1 maj 1832, vice missionär i Piteå lappmark sept. s. å., past.
adj. i Åsele 9 jan. 1833 hos farbrodern och där v. pastor från 5 okt. 1838
till maj 1841, då han blef vik. skolmästare i Lycksele; skolmästare och
curam past. gerens i Arjeplog febr. 1847; utn. till pastor i Fredrika 23
nov. 1853, tilltr. 1 maj 1854 och installerades här 9 juli s. å. af visitator
Sundelin. Utom sina prästerliga värf åtog han sig 1868 att vara post-
stationsföreståndare här i Fredrika.  Han afled 25 dec. 1890, vid fyllda
86 års ålder.

G. 1) 15/3 1836 m. sin kusin Thekla Dorothea Lindahl,  dotter af prosten
Olof Lindahl i Åsele och Maria Christina Öman.

2) 3/11 1844 m. Johanna Maria Charlotta Westling, f. 12/1 1822, dotter af
länsman Westling i Sorsele, d. 5/12 1905.

Barn i förra giftet:  Lovisa Antonia,  f.  28/1  1840  i  Åsele,  g.  m.  länsman
Er. Ephr. Nordenstedt i Dorotea;  Erik Georg,  f. 14/11 1841 i Lycksele,  läroverks-
adj. i Umeå;
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i senare giftet: Christoffer, f. 9/1 1846, flottningschef i Råneå, handl. i Junsele;
Christina Charlotta, f. 18/9 1847, g. 22/8 1871 m. handl. Mårt. El. Nordenstedt i Fred-
rika, änka 1911;  Axel Edvard, f. 9/1 1850, khde i Råneå;  Olivia Johanna, f. 1852,
d. 23/10 1856; Israel Albert, f. 22/7 1855, komm. landtm. i Umeå, sedan förste landt-
mätare, d. i Luleå 28/1 1908;  Olivia Maria,  f. 19/10 1857,  folkskollärarinna, g.
1890 m. Nilsson, Lycksele; Johanna Augusta Amalia, f. 20/9 1863, g. m. gross-
handl. W. Persson Ekehjelm i Örträsk.

6.  Johan Ulrik Bjurberg (1892-   ), f. 13 sept. 1851 i Burträsk,
föräldrar: sko- och urmakaren Ulrik Bj. och Maria Kristina Berglund.
Studerade vid Fjellstedtska skolan i Upsala samt privat i Sthm och Hsand,
afl. examen i lappska språket 27 mars 1877. Efter erhållen dispens jämlikt
kgl. bref af 4 maj s. å. aflade han prästex. d. 19 och prästv. d. 21 maj
1877 i Hsand m. tjänstg. och befordringsrätt inom stiftets lappmarks-
församlingar;  förordn.  till  past. adj. i Dorotea och 5 sept. s. å. vice
pastor därstädes, kapellpred. i Hotagen 5 mars 1883, tilltr. 1 maj s. å.,
khde i Fredrika 15 aug. 1891 med tilltr. 1 maj 1893, men tjänstgjorde här
såsom v. pastor fr. 1 maj 1892.

G. 26/6 1877 m. barnmorskan Ida Helena Malm, f. 17/4 1852 i Norsjö, dotter
af handlanden Erik Mauritz Julius Malm och Maria Kristina Grahn.

Adoptivbarn: Max Samuel Alexander Bjurberg, f. i Sthm 18/3 1879, forst-
mästare i Dombäck.


